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االفتتاحية

الحرب الساخنة بثوب اقتصادي
بعد التهديدات املت�صاعدة بني رو�سيا والغرب على جبهة �أوكرانيا،
دخلت قارة �آ�س���يا يف �رصاع مفتوح مع الواليات املتحدة وحلفائها
الأوروبيني �ضد رو�سيا وحليفتها االقت�صادية اجلديدة «ال�صني».
فقد وقّعت رو�سيا �أكرب عقد على ت�صدير الغاز �إىل ال�صني بقيمة 400
مليار دوالر ،حيث �أ ّمن هذا االتفاق �ضمانة اقت�صادية لرو�سيا ،بهدف
توزي���ع وحت�صني �صادراتها التي كان���ت معتمدة بن�سبة كبرية على
ر�سخ���ت تعاون ًا �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
�أوروبا ،فاملعاهدة التي ُو ِّقعت ّ
ومعنوي ًا بني رو�سيا وال�صني.
ً
ي�ش���كّل هذا العقد طم�أنة كبرية لل�ص�ي�ن ورو�س���يا ،خ�صو�صا �أن
الواليات املتحدة ت�سعى �إىل ع�سكرة منطقة جنوب �رشق �آ�سيا و�إثارة
التوترات يف املناطق املتنا َزع عليها بني ال�صني واليابان وفييتنام
والفيليبني ..هذه التوترات بد�أت ت�ش���كّل حتدي ًا وا�ض���ح ًا لل�س���يادة
ال�صينية ،التي �أ�ص���بحت على مقربة من �أن تكون �صاحبة االقت�صاد
الأول خالل الأعوام القليلة املقبلة ،بعدما �أ�صبحت ال�صني يف العام
� 2012أول دولة م�ص ِّدرة يف العامل.
وهل يتطلب التفوق االقت�صادي ال�صيني ع�سكرة املنطقة وحتويلها
�إىل نقطة �س���اخنة يزداد م���ن خاللها الوجود الع�س���كري الأمريكي
والإنفاق على الت�س ُّلح؟
كان الرئي�س �أوباما بعد فوزه يف االنتخابات قد �أعلن �أن ال�سيا�سة
اخلارجية يف منطقة �آ�س���يا �ستكون �ض���من �أولوياته ،فكانت زيارته
الأوىل �إىل بورما وتايالند وكمبوديا ،وقد رافقه يف تلك الزيارة وزيرا
دفاعه وخارجيته �إىل الفيليبني وتايالند وفييتنام و�سنغافورة ،على
اعتب���ار �أنها من القواعد الع�س���كرية الأمريكية ،وق���د �أعلن املتحدث
با�س���م البنتاغون جورج ليتل �أن الواليات املتحدة �ستق ّوي عالقاتها
الدفاعي���ة مع حلفائها و�رشكائها يف منطق���ة املحيط الهادئ ،ويف
رحلته الرابعة �إىل �آ�سيا� ،أعلن وزير الدفاع ال�سابق «ليون بانيتا» �أن
الواليات املتحدة �ست�ض���ع  ٪60من �سفنها يف املحيط الهادئ و٪40
يف املحيط القطبي قرابة العام .2020
ُّ
فال�ص�ي�ن هي الدولة التي ُق ِّدرت قيمة �إنفاقها على الت�س���لح يف
العام املا�ض���ي  137مليار دوالر ،بعد �أن كان���ت  20مليار يف العام
 .2006وبح�س���ب م�صادر �أمريكية ف�إن ال�ص�ي�ن ت�شق طريقها لتخطي
الواليات املتحدة من حيث الإنفاق الع�سكري بحلول العام .2035
رغم هذا احل�شد الع�سكري ،ت�ؤكد �إدارة �أوباما �أن لي�س هدفها احتواء
ال�صني ،لكن كل خطوة دبلوما�سية وع�سكرية وقّعتها الإدارة مع دول
�آ�سيوية كانت بكني هي اخللفية من �أجل �إبرام هذه املعاهدات.
لكن الإدارة الأمريكية وم�ست�شاريها القوميني �رصّحوا �أكرث من مرة
ب�أن ال�صني هي املناف�س الأول اقت�صادي ًا وع�سكري ًا ،وال ميكن التغ ُّلب
عليها �إال �إذا مت تغيري رو�س���يا وحتويلها �إىل دولة من دول «الناتو»
بالتحديد ،كما فعلوا مع بقية الدول الإحدى ع�رشة التي كانت جزءاً
من االحتاد ال�سوفياتي ،فاتفاقية الغاز مع ال�صني قطعت الطريق على
الواليات املتحدة من �أن تب�سط �سيطرتها وحتا�رص رو�سيا بالعقوبات
االقت�صادية ،فاحت ًة املجال �أمام املناف�سة االقت�صادية الأممية التي
قد تتح ّول بعد ذلك �إىل ع�سكرية.

مواقف «مستقبلية» متضاربة تجاه عون..
وجعجع يخشى من الحريري
رغ���م انته���اء م���دة والي���ة رئي����س
اجلمهوري���ة اللبناني���ة و�ش���غور املركز
الرئا�س���ي الأول يف الب�ل�اد ،م���ا ت���زال
التدخ�ل�ات الإقليمي���ة والدولية على قدم
و�س���اق النتخاب رئي����س توافقي ،وهو ما
عك�س���ته بع�ض الت�رصيح���ات الأوروبية،
الفرن�س���ية منها على وج���ه التحديد ،ما
ي�ؤكد �أن مرحلة ّ
ف����ض العرو�ض وال�رشوع
يف التفاو�ض الإقليمي مل يبد�أ بعد.
يف ه���ذا الوق���ت ،م���ا زال «تي���ار
امل�ستقبل» يبحث ب�إ�شارات متناق�ضة يف
ما خ�ص موقفه من تر�شيح العماد مي�شال
عون للرئا�س���ة ،فتارة يتحدث عن �أجواء
�إيجابية بهذا اخل�ص���و�ص ،وطوراً يقول �إن
يعط عون وعداً
النائب �س���عد احلريري مل ِ
وا�ض���ح ًا بقبول تر�ش���يحه ،لكن احلقيقة
�أن احلريري لن يقبل به رئي�س��� ًا ،حيث �إن
هناك اجتاه ًا حل�س���م موقف «امل�ستقبل»
�سلب ًا يف الفرتة القريبة املقبلة.
هذا التناق����ض املتع َّمد على ما يبدو
مر ّده �إىل التغطية على املوقف احلقيقي،
وذلك حتى �صدور الأمر امللكي ال�سعودي،
واال�س���تفادة �إىل �أق�ص���ى حد م���ن احلوار
املفت���وح مع «التي���ار الوطني احلر» ،ال
�سيما جلهة تعطيل دوره كر�أ�س حربة يف
مواجهة «تيار امل�س���تقبل» ،و�أي�ض ًا �رشاء
الوقت حتى تن�ض���ج الظروف يف املنطقة،
والتي م���ن �ش����أنها �أن تك�ش���ف خيارات
عدة يف اال�س���تحقاق الرئا�س���ي ،وانتهاء
االنتخابات يف كل من م�رص و�سورية.
���جلت على
جمموع���ة حت���ركات ُ�س ِّ
م�ستوى خط التوتر العايل لقائد «القوات
اللبناني���ة» �س���مري جعج���ع ،املتحف���ز
واملتح�س����س جداً هذه الفرتة يف ال�ش����أن
وجه جمموعة ر�س���ائل
الرئا�س���ي ،حيث ّ
للج�ن�رال عون ،بالتن�س���يق م���ع الرئي�س
احلري���ري ،لي ؤ�كّد �أن انتخ���اب عون يجب
�أن مي ّر عن���د القوى امل�س���يحية يف «14

لم تتأثر السياسة في
لبنان بالفراغ ..والموسم
السياحي واعد في ظل
االستقرار األمني

�آذار» ،وه���ذا ما قاله الرئي����س احلريري
للوزي���ر جربان با�س���يل يف باري����س؛ �إنه
«يجب �أخذ موافقة م�سيحيي � 14آذار ،فال
�أ�س���تطيع جتاوزهم» ،ومن املعلوم �أي�ض ًا
�أن احلري���ري ال ميلك منف���رداً حق التقرير
يف هذا اال�ستحقاق ،ولو ا�ستمر بالتفاو�ض
مع ع���ون ،و�ض���من الأو�س���اط الإعالمية
وال�سيا�سية يقال �إن جعجع �أخذ عهداً من
احلريري ب�أن يكون له حق الفيتو على �أي
ا�سم ال يرغب به رئي�س ًا ،وال �صحة ال ّدعاء
عون �أنه مر�شح توافقي ،لأن �رشط اكت�ساب
هذه ال�ص���فة هو �إلغاء التفاهم مع «حزب
اهلل» ،وه���ذا ال��ش�رط التعجي���زي يدرك
جعجع جيداً قبل غريه �أنه غري ممكن.
كم���ا ك�ش���ف جعجع �أن���ه ناق�ش مع
احلريري �أ�س���ماء اعتربه���ا توافقية ،وهذا
يعن���ي �أن احلري���ري جتاوز ا�س���مي عون
وجعجع مع ًا ،وبد�أ بدرا�سة �أ�سماء جديدة
عنوانها الرئي����س التوافقي ،لكن جعجع
خ�شي �أمام عدد من حمازبيه من �أن يكون
ط ْرح احلريري �أمامه ا�س���م عون كمر�ش���ح
توافقي ،ر�سالة حريرية لعون مفادها �أنه
ج���دي يف كالمه ،و�أنه يعمل له مع فريقه
امل�سيحي ومع امل�س����ؤولني ال�سعوديني،
وذلك كي يتن�صل الحق ًا من تر�شيحه.

يف املقابل ،ف����إن «التي���ار الوطني
احلر» حتدث عن ارتفاع من�سوب التفا�ؤل
لديه بداي���ة ،ثم انخف�ض هذا املن�س���وب
�إىل �أدنى حد ،بعدما اكت�ش���ف �أن احلريري
تعرّ�ض ل�ض���غوط من جعجع وال�سنيورة،
وحتى من النائب ولي���د جنبالط ،وكذلك
م���ن اجلانب ال�س���عودي ،ال���ذي ال يرغب
حتى الآن مبجيء عون �إىل الرئا�س���ة ،لكن
م�س�ؤو ًال نا�شط ًا يف «التيار الوطني احلر»
اعترب �أن لدى الرابية قراءة مو�ضوعية ب�أن
�ست�صب
التطورات ال�سيا�س���ية يف املنطقة
ّ
يف م�ص���لحة اجلرنال ،وهذا يبقى يف �إطار
الرهان ،لعدم وجود �أي معطى وا�ضح يف
هذا االجتاه.
وبح�س���ب م�ص���ادر �سيا�س���ية ،ف�إن
ا�س���تطالع ًا مبدئي ًا أُ�جري من ق َبل وا�شنطن
وباري����س والريا�ض ،كان���ت نتيجته غري
مر�ض���ية ،حيث �ص��� ّبت نتيجته مل�صلحة
ع���ون ،وا�س���تطراداً املر�ش���حني املوارنة
الأربع���ة الكب���ار ،وبالتايل هن���اك رغبة
يف خو����ض غمار الأ�س���ماء الأخرى خالل
املرحل���ة املقبلة التي ال ت�ؤ�رش حتى الآن
�إىل وجود حما�س���ة لدى الأطراف حل�س���م
موقفها من �أي مر�ش���ح ،ويبدو �أن الظروف
الإقليمية والدولية مل تن�ضج بعد ،على �أن
«التيار الأزرق» يتجه �إىل ح�س���م موقفه
�س���لب ًا جتاه عون يف الفرتة املقبلة ..من
هنا �سيبقى اال�ستحقاق الرئا�سي يدور يف
حلقة مفرغة ،ولو انعقدت جل�سة التا�سع
من حزي���ران املقبل ،بانتظار تدخُّ ل الدول
الفاعلة ،علم ًا �أن دورة احلياة ال�سيا�سية مل
تت�أثر كثرياً ب�شغور موقع الرئا�سة الأوىل،
كما �أن الدورة االقت�ص���ادية ،وال�س���ياحية
وحت�سن،
منها خا�ص���ة ،ت�ؤ�رش �إىل انتعا�ش ُّ
فيما ي�ش���هد الو�ض���ع الأمن���ي مزيداً من
ال�ضبط والهدوء.

حممد �شهاب

كامل وزنة
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همسات

ُ
لبنان ال يحكم بالعسكر
تتمن���ى �رشيحة غ�ي�ر قليلة من
اللبنانيني لو �أن «�سي�س���ي» لبناين
يخ���رج م���ن بني �ص���فوف جي�ش���نا
الوطني لينقذ ال�شعب من هذه الطبقة
ال�سيا�س���ية الفا�سدة التي تتحكم فيه
وت�ستغله مل�آربها ،وال تلتفت �إىل حالة
املعاناة والقهر التي يعي�شها ،والتي
تدفع الأجيال ال�شا ّبة �إىل الهجرة منه
بكثافة �إىل بالد اهلل الوا�س���عة ،بحث ًا
ع���ن لقمة عي�ش ت�رسقها منه الطغمة
املالي���ة املتحكّم���ة مب�ص�ي�ر البالد
والعباد.
بداية ،من املفيد الإ�ش���ارة �إىل �أن
ف�ش���ل ُحكم «الإخوان امل�سلمني» يف
م��ص�ر هو الذي �أنتج ظاهرة امل�ش�ي�ر
عبد الفتاح ال�سي�س���ي ،كم���ا �أن عدم
كفاية القوى ال�سيا�س���ية الأخرى يف
احللول مكان «الإخوان» ،والت�ص���دي
حلكمهم ،حتّمت تق ُّدم اجلي�ش امل�رصي
ال�ص���فوف لإنقاذ م�رص من ال�سيا�سة
الإلغائية واال�س���تئثارية التي حملها
«الإخوان» معهم �إىل احلكم ،وكادت
ت�ش���عل حرب ًا �أهلية على �أر�ض النيل،
خ�صو�ص��� ًا �أن «الإخ���وان» يعتربون
«الدميقراطي���ة» طريق��� ًا بخط واحد
يو�صلهم �إىل احلكم وال ُيخرجهم منه.
لي�س���ت مثل ه���ذه «الأمنيات»
جديدة عل���ى اللبناني�ي�ن ،فقد ق ّرب
جمال عبد النا�رص البذلة الع�س���كرية
من قلوب العرب يف بداية خم�سينيات
القرن املا�ض���ي ،وطمح لبنانيون كُرث
حينها بح�ص���ول «انقالب ع�سكري»
يغيرّ النظ���ام اللبناين ورموزه ،الذين
و�صفهم ف�ؤاد �شهاب بـ«�أكلة اجلبنة»،
وو�صف النظام باملزرعة ..لكن �شهاب
رح���ل وبق���ي «النظام» ال���ذي جدد
نف�س���ه ،على الرغم من ع�رشات �آالف
ال�ض���حايا الذين �سقطوا يف ما �سمي
«حرب ال�س���نتني» ،واحل���روب التي
تلتها طوال ال�سنوات الالحقة ،وها هو
حكم «الطغمة املالية» م�ستمر ،وهذا
هو الو�ص���ف الأدق للحكومة العميقة
التي تدير لبنان ،والتي رف�ضت حتى
الآن �إعطاء املوظفني حقوقهم ،ومنعت
مترير «�سل�س���لة الرت���ب والرواتب»،
التي باتت معياراً لالنحياز �إىل �صف
بقاء الدولة مبوظفيها� ،أو ا�س���تبدالها
مب�ش���اريع اخل�صخ�ص���ة ،التي تريد
حتويل لبن���ان �إىل «جنة �رضيبية»
للم�س���تثمرين ،يحققون فيها الأرباح
الطائلة ،وال يدفع���ون �رضائب مت ِّول
اخلزين���ة العام���ة وت�ؤ ّم���ن للعمال
واملوظف�ي�ن حي���اة كرمي���ة ،وحتفظ
للدول���ة دورها الرعائي جتاه الفئات
الفقرية من �شعبها.
مل يكن لبنان مبن�أى عن مرحلة
االنقالبات الع�س���كرية التي �شهدتها

� nضد املقاومة

ف�ؤاد �شهاب رحل ..وبقي النظام الذي جدّد نف�سه

الأقط���ار العربية يف تلك املرحلة� ،إذ
ن ّفذ «القوميون ال�س���وريون» انقالب ًا
ع���ام  ،1961ف�ش���ل لأ�س���باب عديدة،
�أبرزه���ا �أن الع�ص���بويات التي يرتكز
�إليه���ا النظ���ام حتميه وقت ال�ش���دة،
ويف مقدمه���ا الطائفي���ة واملذهبية
واملناطقية والع�ش���ائرية .ثم حاول
بع�ض ال�ض���باط من ف���وج املغاوير
تنفيذ «انقالب» عام  1975للإطاحة
برئي�س اجلمهورية �س���ليمان فرجنية
ووق���ف احلرب الأهلي���ة ،ومنع تفتّت
اجلي�ش (ح�س���ب رواية العميد النائب
ولي���د �س���كرية)� ،إال �أن �إيح���اء يا�رس
عرف���ات للعميد عزيز الأحدب بتنفيذ
«انقالب هوائ���ي» قطع الطريق على
تل���ك املحاولة التي كانت �ستف�ش���ل
بدوره���ا ،نظ���راً �إىل عمق االنق�س���ام
الطائف���ي يف ذلك الوق���ت ،يف لبنان
ويف م�ؤ�س�سات الدولة ،والذي ما يزال
يتع ّم���ق �أكرث ف�أكرث ،موفراً ح�ص���انة
للنظام القائم يف وج���ه كل الرياح،
من �أي جهة �أتته.
والواق���ع �أن الظ���روف الإقليمية
والدولي���ة تدف���ع املنطق���ة نح���و
«الع�س���كرة» واال�ستنجاد باجليو�ش
ال�س���تالم دفة احلك���م ،فالأمريكيون
وحلفا�ؤهم من عرب و�أجانب �صنعوا
م���ا بات���وا ي�س��� ّمونه «الإره���اب»
و�أدخلوه �إىل املنطقة ،وا�س���تخدموه
�ضد �أخ�ص���امهم ،و�ضد كل من يخرج
عن طوعهم ،مبا فيه���م الأنظمة التي

مؤيدو «العسكرة»
ّ
يشترطون وصول
العسكر اللبناني
إلى الحكم عن طريق
«االنتخابات» في
البرلمانّ ..
ليمثلهم
ّ
وينفذ سياساتهم

مل ت�س���اير م�ش���اريعهم ال�سيا�س���ية
واالقت�ص���ادية ،لكنهم الي���وم �أعلنوا
حرب��� ًا عاملية عل���ى «ربيبهم» هذا،
وبات���وا ي�ش���جعون حك���م الع�س���كر
«ملحاربة الإرهاب» الذي �ص���نعوه،
ويف الوق���ت نف�س���ه ل�ش���طب القوى
ال�سيا�سية واالجتماعية التي تت�صدى
لهيمنته���م عل���ى بالدن���ا وترف����ض
ا�س���تيالءهم عل���ى مقدراته���ا ،ولعل
التجربة الليبية التي ت�ش���هد اختالق
الأمريكيني ظاهرة اللواء خليفة حفرت
يف وجه ال�س���لفيني ،وه���م حلفا�ؤها
مثل���ه ،م�ؤ��ش�ر عل���ى ما �ست�ش���هده
املنطقة م�ستقب ًال.
�ص���حيح �أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
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اللبنانية ه���ي امل�ؤ�س�س���ة الوطنية
الوحي���دة الت���ي ُيعتد به���ا ،وباقي
امل�ؤ�س�س���ات �إمن���ا ه���ي م�ش���اعات
و�إقطاع���ات للزعام���ات ال�سيا�س���ية
والطائفية ،لكن و�ص���ول الع�سكر �إىل
ال�سلطة يف لبنان عن طريق «انقالب»
�أمر بالغ ال�ص���عوبة ،تتكتل كل القوى
ال�سيا�سية �ض���ده ،وتن�سى خالفاتها
ملنع���ه ،ويجعل االنق�س���ام الطائفي
ال�سائد ح�صوله �أمراً م�ستحي ًال� ،إال �أن
�أ�صحاب دعوات «الع�سكرة» يراهنون
على و�ص���ول الع�س���كر اللبناين �إىل
احلكم عن طري���ق «االنتخابات» يف
املجل����س النيابي ،عرب �إم�ل�اء الأمر
اخلارج���ي على ال�سيا�س���يني ،مثلما
حدث يف املرات ال�سابقة التي ب ّينت
ف�ش���ل هذه التجارب ،لأن من تو�صله
الطبقة ال�سيا�سية ب�أ�صواتها النيابية،
هو ممثل لها ومطيع ل�سيا�ساتها ،وال
ي�س���تطيع �أي «جرنال» غري م�س َّي�س
�أن يكون معبرّ اً عن الإرادة ال�ش���عبية
ومطالبه���ا االجتماعي���ة وتوجهاتها
ال�سيا�س���ية ،وبالت���ايل لي�س ب�إمكان
«اجل�ن�راالت» �أن يكون���وا خ�ش���بة
خال����ص للبنانيني مما ه���م فيه من
قلق وانق�سام وعوز ،ال تنق�ص �أبداً من
عمق مت�سكهم بتجربتهم الدميقراطية
التي حتتاج �إىل تكري�س وتو�س���يع ،ال
�إىل وئد و�إلغاء.

عدنان ال�ساحلي

قال �ص���حايف �أمام زمالئه غداة خروج
الرئي�س ال�س���ابق مي�ش���ال �س���ليمان من
الق�رص� ،إن الأخري �س���يعلن مواقف �رصيحة
�ضد املقاومة يف الفرتة املقبلة ،تعبرّ عن
مكنونات���ه وحقيقة موقف���ه من املقاومة،
جازم ًا �أنه �سيعلن التماهي والتن�سيق مع
قوى � 14آذار يف كلمة �سيلقيها قريباً.
 nمن �أين له هذا؟
�أك��د موظف��ون يف الدوائ��ر العقارية �أن
العقار الذي ا�شرتاه رئي�س �سابق يف منطقة
ال�يرزة يبل��غ م��ن دون كلفة البن��اء نحو 4
ماليني دوالر.
 nال تدخُّ ل!
قال �سيا�سي حم�سوب على ال�سعودية
من باب النكتة عندما كرّر ال�سفري ال�سعودي
�أن ب�ل�اده ال تتدخ���ل يف اال�س���تحقاق
الرئا�س���ي« :هذه حقيقة ،وا�س����ألوين �أنا،
فال �أحد ا�ستُدعي �إىل ال�سعودية يف الفرتة
الأخرية �إال ب�ض���عة �أ�شخا�ص ،بينهم بع�ض
املر�ش���حني ،وال�س���فري كان يبلغهم فقط
باملواعيد».
 nتنامي احلظوظ
رئي���س جمهورية �س��ابق يتوقع تنامي
حظ��وظ نائ��ب �شم��ايل للو�ص��ول �إىل �سدة
الرئا�س��ة الأوىل ،لك��ن الأم��ر �سي�ستغ��رق
ب�ضع��ة �أ�شهر ،بانتظ��ار التفاهم الإيراين -
ال�سعودي.
 nع�رصونية
و�ص���ف نائب من ق���وى � 8آذار اجتماع
ق���وى � 14آذار يف �س���احة النجم���ة ي���وم
ال�سبت املا�ضي ب�أنها ع�رصونية وت�سالية..
و«ال�شباب قاعدين بال �شغل».
 nمال الدنيا ..للدنيا
�أكدت �شخ�صية دينية �أن مرجع ًا روحي ًا
م�سيحي�� ًا �سابق ًا كان يتلقّ��ى ن�صف مليون
دوالر كل �أول �شه��ر م��ن الرئي���س احلريري
الأب ،وم��ن بع��ده الرئي���س �سع��د احلريري،
وكان ينقل الأموال �أحد م�ست�شاري الرئي�س
احلريري الأب للعالقات امل�سيحية.
 nحتديد احلجم الطبيعي
وبّخ زعيم �سيا�س���ي م�س�ؤو ًال له حظوة
خا�صة لديه المتالكه قدرات جيدة ،بعدما
تعاظم���ت لديه نزعة «الأنا» ،حيث اعترب
الزعيم تفاخر ال�ش���اب تطا ُو ًال على قدراته
ورعايت���ه ،وحذّره من تك���رار ذلك ،مطالب ًا
�إي���اه بالعودة �إىل حجم���ه الطبيعي ،مع
الت�أكيد على احرتام قدراته يف �آن.
 nعودة �إىل ال�سيارات املفخَّ خة؟
عُ مِّم��ت على اجلهات الأمنية موا�صفات
�شاحنة من ن��وع «فولفو» لون �أ�صفر �صنع
العام  ،2000حمددة الأو�صاف ب�شكل كامل،
وه��ي مفخخ��ة مبئ��ات الكيل��و غرام��ات،
وين��وي ع��دد م��ن الإرهابي�ين نقله��ا �إىل
�إح��دى املناطق اللبناني��ة لتفجريها ،وهم
�سوري��ون من منطق��ة القلم��ون ،ومعرفون
بالأ�سم��اء والوج��وه ،وقد ب��د�أءت الأجهزة
الأمنية عملية مالحقة وتتبُّع هذا ال�شاحنة.
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موضوع

الغالف
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سورية تستعد إلعالن النصر باالقتراع لألسد
«الو�ص���فة» الدميقراطي���ة ال ميك���ن
�أن ت�س���تقيم �إال �إذا كان���ت �ص���ادرة عن
امل�ص���حات الغربي���ة والأمريكية ،وعلى
ّ
ه���ذا النحو ،مل تُعج���ب الدميقراطية يف
الت�شيلي ،التي �أو�صلت �إىل احلكم الدكتور
�س���لفادور اللندي يف العام  ،1970فقادت
الواليات املتحدة الأمريكية انقالب ًا دموي ًا
�ض���ده ع���ام  ،1973بقي���ادة الديكتاتور
العمي���ل اجل�ن�رال بينو�ش���يه ،وب�إ�رشاف
مبا�رش من وزير اخلارجية الأمريكي هرني
ك�سينجر واملخابرات املركزية «،»C.I.A
والذي ارتكب �أب�شع املجازر بحق ال�شعب
الت�ش���يلي ،ذهب �ض���حيتها ما يفوق عن
مئة �ألف قتيل ،ع���دا مئات �آالف اجلرحى
وامل�ش َّوهني واملع ّوقني.
قبلها؛ يف العام  ،1961ت�آمرت الواليات
املتحدة وبلجيكا �ض���د النظام التقدمي
يف الكونغ���و بقيادة املنا�ض���ل الإفريقي
باتري�س لومومبا ،ال���ذي كان �أول رئي�س
وزراء منتخ���ب يف الكونغ���و ،وقد �أحرج
الأمم املتح���دة حينم���ا دعاه���ا للتدخُّ ل
مل�س���اعدته وحتقي���ق اال�س���تقرار ،لكنها
تدخلت �ضده واغتالته ،ودعمت وا�شنطن
وبلجيكا عمالءهما ،وحينما حاول �أمني
عام الأمم املتحدة داغ همر�شولد التدخُّ ل
ب�ص���فته الأممية لو�ض���ع حد للم�آ�س���اة
الكونغولي���ة ،أُ��س���قطت طائرته بظروف
غام�ض���ة ،و�إن كان العديد من التحليالت
ي�شري �إىل �أنها �أ�سقطت ب�صاروخ �أمريكي.
هل يكفي �أن نذكّر كيف ت�آمرت الواليات
املتحدة عل���ى الربازيل ،الت���ي كانت يف
املا�ضي البعيد ذات قوة اقت�صادية كربى،
ودوالره���ا �أقوى م���ن ال���دوالر الأمريكي،
فح ّولته���ا �إىل �أك�ث�ر ال���دول مديونية يف
العامل ،رغم تن ّوع اقت�صادها.
«الدميقراطية» على الطريقة الأمريكية
والغربية تكون �صحيحة وذات �ش�أن رفيع
�إذا قامت على النهب الر�أ�س���مايل الوا�سع،
وخ�ضعت القت�ص���اديات ال�سوق ،و�رشكات
ال�سالح ،ومافيات املال وال�رشكات العابرة
للق���ارة ،والآن ت�ض���اف �إليه���ا ال�رشكات
الأمني���ة العمالقة ،كـ«ب�ل�اك ووتر» التي
�صارت متتلك �إمكانيات تدمريية ال متتلكها
دول غنية.
«الدميقراطي���ة» ح�س���ب املفه���وم
الأمريك���ي والغرب���ي يج���ب �أن تك���ون
ب�ل�ا قل���ب وال رحم���ة ،ودون �أي حمتوى
اجتماعي و�إن�س���اين ،و�أن تخ�ض���ع دائم ًا
و�أب���داً لـ«ال�س���يد» الأمريك���ي ومفاهيمه
اال�ستعمارية والليربالية املتوح�شة.
هكذاً مث ًال تُرف����ض نتائج الدميقراطية
يف �أوكراني���ا ،لأنها �أو�ص���لت رئي�س��� ًا يف
ال�س���ابق غري موالٍ للغ���رب ،وتُرف�ض يف
فل�س���طني املحتلة لأنها مل تكر�س مفهوم
حممد دحالن ،وتقبل الدميقراطية يف م�رص
لأنها �أو�صلت «الإخوان امل�سلمني».
هل تابعتم املمار�سة الدميقراطية يف
�أفغان�ستان ،حيث تُنقل �صناديق االقرتاع

لرت�شح الدكتور ب�شار الأ�سد للرئا�سة ال�سورية
مهرجانات واحتفاالت �شعبية ت�أييد ًا ُّ

عل���ى ظهور احلم�ي�ر؟ ثم ه���ل انتبه �أحد
للدميقراطي���ة «احلديث���ة» يف �أوكرانيا،
حيث نحو ن�ص���ف البالد يرف�ض االنقالب
الأمريكي ،وكل �رشق �أوكرانيا مل ي�ش���ارك
يف ممار�سة االنتخابات الرئا�سية الأخرية،
التي �أو�صلت رجل املافيا الأمريكي الهوى
امللياردير اجلديد برتو بورو�شنكو؟

(�أ.ف.ب).

الدميقراطية ،مقبولة ومفهومة وجيدة
عن���د الأمريكيني والغ���رب مادامت تُنتج
عم�ل�اء له���م ،له���ذا ،فهي مرفو�ض���ة يف
�س���ورية ،لأنها ال تتوافق م���ع مفاهيمهم
الليربالي���ة املتوح�ش���ة ..وبالت���ايل ،فهم
ي�ؤيدون «الثورة الدميقراطية» لـ«جبهة
الن��ص�رة» و«داع����ش» ،و«اجلبه���ة

الإ�س�ل�امية» املدعوم���ة م���ن خال�ص���ة
التجارب الدميقراطي���ة يف مملكة الرمال
ال�س���عودية ،وقطر ،وحكم «الإخوان» يف
تركيا.
بب�ساطة ،يف مفهوم جماعات «الثورة
الدميقراطي���ة» يف �س���ورية ورعاته���م
وحماتهم ،االنتخابات حرام ،ال بل هي كفر
وارتداد ،ال بل �أكرث من ذلك ،هم يعتربونها
«حرب ًا على اهلل ور�سوله».
لكن يح���ق لنا �أن ن�س����أل :مل���اذا كل
ه���ذا احلقد الأمريك���ي والغربي واالعرابي
والرتكي على �سورية؟
ثمة حقيق���ة بد�أت تتك�ش���ف ،وهي �أن
الدبلوما�س���ية الفرن�س���ية جتتهد لتنظيم
قنوات االت�صال والتوا�صل والعمل امل�شرتك
ب�ي�ن املعار�ض���ات ال�س���ورية والكي���ان
ال�ص���هيوين ،وزيارة �أحمد اجلربا لفرن�سا
ت�ص���ب يف هذا االجتاه ،دون �أن نن�سى تلك
الوجوه ال�ص���فراء ذات الأ�ص���ول ال�سورية،
على �ش���اكلة برهان غلي���ون ،وغريه من
املقيم�ي�ن يف باري�س ،والذي���ن تو ّفر لهم
اخلارجية الفرن�س���ية االت�صاالت املنظَّ مة
بالعدو ومو�ساده.
ب�أي حال ،يف الأ�سبوع املقبل �سيعطي
ال�شعب ال�س���وري در�س��� ًا كبرياً لكل �أعداء
�س���ورية ،رغ���م كل التحدي���ات و�أعم���ال
الإرهاب الت���ي تواجهه و�س���تواجهه ،من
خالل �ص���ناديق االقرتاع التي �س���ت�ؤكد �أن
النهج الذي اختطه الرئي�س ب�ش���ار الأ�س���د
يف دع���م املقاوم���ة املطلق من���ذ العام

 ،2000مروراً بحرب متوز  2006وحرب غزة
 ،2008ودعم املقاومة العراقية ،هو النهج
ال�صحيح الذي �سينتج فجراً جديداً للأمة،
و�أن من رحم ال�ص���مود والفداء والت�ضحية
ال�سورية ثمة عامل جديد يقوم ،و�أن �سورية
بدولتها و�شعبها وجي�شها وقائدها ،الذين
�س���طّروا على مدى � 39ش���هراً درو�س��� ًا يف
ال�ص�ب�ر وال�ص���مود واملقاومة واملواجهة،
�س���تكون اجلبل الذي �ستقوم على ر�سوخه
التح���والت العاملية الكربى ،وب�ش���خ�ص
الرئي�س ب�شار الأ�سد ،الذي �سيحظى بت�أييد
وا�سع من ال�شعب ال�س���وري� ..سنكون �أمام
قائد عامل���ي حترري على طراز جمال عبد
النا�رص ،وحافظ الأ�س���د ،وفيديل كا�سرتو،
وهوغو ت�ش���افيز� ..أمل ي�صف م�ؤخراً كتاب
غربيون �أن ب�ش���ار الأ�س���د �أ�ض���حى القائد
الأغل���ى يف الع���امل ،ب�س���بب �إنفاق حلف
�أعدائه م���ا يفوق املئة وخم�س�ي�ن مليار
دوالر من �أج���ل هزميته ،ويف حرب كونية
�ش���ارك فيها �أكرث من  80دولة ،وع�صابات
و�رشكات �إرهاب متعددة اجلن�سيات ،لكنهم
كلهم ُهزموا و�س��� ُيهزمون �أمام �ص�ل�ابته،
ومن رحم ال�ص���مود ال�سوري �سيقوم عامل
جديد �أكرث توازن ًا ،على حد تعبري �سريغي
الفروف.
ف�إىل الأ�سبوع املقبل؛ موعد جت ُّدد وعد
وعهد ال�شعب ال�س���وري مع الرئي�س ب�شار
الأ�سد.

�أحمد زين الدين

دبلوماسي عربي :على تركيا أن تتعايش مع وجود األسد في دمشق

مخاوف أمنية تركية ..و«العداء للسوريين» يتصاعد
�أنقرة  -الثبات
ت�شكّل االنتخابات الرئا�س���ية ال�سورية م�صدر قلق
كبري لرئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان وحزبه
احلاكم ،الذي ق���ام على مبد�أ الع���داء للنظام ون�رصة
«ال�ش���عب ال�س���وري املظلوم» كما يردد م�س�ؤولوه يف
كل منا�سبة.
فالنج���اح املتوقَّ���ع للرئي����س الأ�س���د يف ه���ذه
االنتخابات ،واملظاهر ال�ش���عبية امل�ؤيدة له ،حتى يف
تركيا حيث يقيم �آالف املعار�ضني للنظام ،كلها عوامل
تزيد «القل���ق الرتكي» من الأيام املقبلة ،فا�س���تمرار
الأ�س���د على ر�أ�س ال�سلطة ال�سورية يعني تلقائي ًا ف�شل
كل ال�سيا�س���ات التي اتبعتها حكومته منذ بدء الأزمة
ال�س���ورية ،والتورط الرتكي الكب�ي�ر فيها ،كما �أن طول
الأزم���ة بد�أ يرخي بظالله على ال�ش���ارع الرتكي ،الذي
يزيد م���ن عدائيته حي���ال ال�س���وريني املقيمني على
�أرا�ضيهم.
منذ ان���دالع الأزم���ة ،ال تنفك ا�س���تطالعات الر�أي
الرتكي���ة الت���ي ت�ؤ�رش ب�ش���كل متزايد �إىل عدم ر�ض���ى
املواطنني عن �سيا�س���ة بالدهم يف �س���ورية ،حتى �أن

بع�ض الربامج االنتخابية للمر�ش���حني يف االنتخابات
البلدية الرتكية كانت تقوم على �أ�سا�س طرد ال�سوريني
من القرى �إذا فاز املر�شح حامل الربنامج ،وهو ما �أثار
عامل قلق �إ�ضايف.
وي���درك املتابعون للملف الرتك���ي �أن الأزمة لها
وجه���ان �أ�سا�س���يان :الأول يتعل���ق برف����ض التدخل
يف �س���ورية وما ميكن �أن يحمله م���ن خماطر �أمنية،
خ�صو�ص��� ًا بع���د تزايد نف���وذ اجلماعات املت�ش���ددة
يف املناط���ق احلدودية وقي���ام قواعد خلفية لها يف
املناطق الرتكية الداخلية ،و�صو ًال �إىل ا�سطنبول و�أنقرة
�أكرب مدينتني يف البالد ،و�شهدت ا�سطنبول مواجهات
بع�ضها كان م�سلح ًا مع مت�شددين �سوريني مرتبطني
بـ«القاعدة» ،كما مت ُ�ض���بطت �أ�سلحة ومتفجرات يف
�أ�ضنة لدى �أع�ض���اء من «جبهة الن�رصة» ،بينها غاز
ال�سارين.
وقد ح���ذّر دبلوما�س���يون وخرباء �أمني���ون تركيا
ب�ش���كل مبا�رش من �أن اخلربات القتالية التي اكت�سبها
امل�سلحون داخل �س���ورية ،مثل ا�ستخدام �أنواع جديدة
من املتفجرات ،قد تُ�ستخدم يف تركيا �أو حتى بلد �أبعد،
وقالت معلومات �إن ال�س���لطات الرتكية تلقت حتذيرات

من ا�ستهداف جمموعات مرتبطة بـ«القاعدة» مناطق
�سياحية بحرية تُع ّد قبلة لل�سياح الأوربيني والأجانب،
ما دفع �أنقرة �إىل زيادة ن�شاطها الأمني.
و�أج���رت ال�س���لطات مداهمات قامت به���ا القوات
اخلا�صة على ما كانت ت�شتبه �أنه قاعدة يف ا�سطنبول
لتنظيم «داع�ش» ،بعد �أ�سبوع من مقتل اثنني من قوات
الأم���ن يف �إقليم نيجدة اجلنوبي بر�ص���ا�ص مهاجمني
ي�شتبه �أن لهم �صالت جلماعات متطرفة داخل �سورية.
ويب���دو �أن حدود نف���وذ �أنقرة يف �س���ورية مرتبط
بنجاح املعار�ض���ة يف حتقيق �إجناز ما ،وهو ما ف�شل
فيه امل�س���لحون ،رغم الدعم الع�س���كري واللوج�ستي
الهائل املقدم من تركيا.
من جه���ة �أخرى ،قال دبلوما�س���ي عربي مقيم يف
ا�س���طنبول� ،إن على تركيا �أن تتعاي�ش مع فكرة وجود
الأ�س���د يف دم�ش���ق ،وعليها �أن تعل���م �أن هذه احلدود
�س���تعود ذات يوم �إىل ما قبل الع���ام  ،2000حيث كان
ال�رشيط احل���دودي مزروع��� ًا بالألغ���ام .ويقول فادي
هاك���ورا؛ اخلبري ب�ش����ؤون تركيا يف «مركز ت�ش���اتام
هاو����س للأبحاث» يف لندن�« :أظهرت �سيا�س���ة تركيا
�إزاء �س���ورية حدود نفوذها يف ال�رشق الأو�س���ط ..هذه
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سيناريو ما بعد االنتخابات السورية
ب���د�أت االنتخابات ال�س���ورية
يف اخل���ارج ،يف ظ���ل انق�س���ام
دويل حوله���ا؛ فق���د �س���محت
بع�ض الدول للحكومة ال�س���ورية
�إجراء االنتخابات يف ال�س���فارات
ال�س���ورية على �أرا�ض���يها ،بينما
رف�ض���ت معظم ال���دول الغربية
الداعمة لـ«املعار�ضة ال�سورية»
�إجراء االنتخابات يف ال�س���فارات
ال�سورية املنت�رشة على �أرا�ضيها،
وكان الالفت �أن فرن�سا وبريطانيا
و�أملاني���ا وبلجي���كا و�أم�ي�ركا
و�أ�سرتاليا رف�ضت ال�سماح ب�إجراء
االنتخاب���ات ،علم��� ًا �أنه���ا دول
لطامل���ا تغ ّن���ت بالدميقراطية،
وبح���ق ال�ش���عوب يف تقري���ر
م�صريها ،وكانت يف وقت �سابق
�أعلنت �أن �إجراء هذه االنتخابات
هو «مهزلة».
تتالقى �سيا�س���ة الغرب اليوم
مع �سيا�س���ة «داع�ش» الراف�ضة
لإج���راء االنتخابات ال�س���ورية،
فمنهم من مينع الناخبني ب�سلطة
القان���ون ،ومنه���م م���ن مينعهم
بالإرهاب ،علم��� ًا �أن هذا الإجراء
الأوروبي �إن د ّل على �ش���يء فهو
يد ّل على عدم قدرة املعار�ض���ة
ال�س���ورية وال���دول الداعمة لها،
بكل احل�شد الإعالمي والت�سويقي
الذي ا�س���تخدمته ،على ك�س���ب

المنع األوروبي
إلجراء االنتخابات في
السفارات السورية
ّ
يدل على العجز
عن كسب أصوات
السوريين المقيمين
في تلك الدول
مواطنون �سوريون يتح�ضرون للإدالء ب�أ�صواتهم يف �سفارة بلدهم يف ال�صني

�أ�صوات ال�س���وريني املقيمني يف
تلك ال���دول ،فلو كان الأمر كذلك،
ل�سمحت لل�سفارات ال�سورية بفتح
�أبوابه���ا لالنتخاب���ات ،وحينها
لن يكون هناك ن�س���بة م�شاركة
�سورية اغرتابية فيها ،ويت�أكد ما
كان قد �أعلنه قادة تلك الدول من
�أن الرئي�س ال�س���وري ب�شار الأ�سد
قد فقد �رشعيته فعالً.
من امل�ؤ�سف �أن الغرب يتعامل
بع�ش���وائية مع مو�ضوع احلرب
يف �سورية ،ما يوحي ب�أن حجم
املعان���اة وال�ض���حايا غ�ي�ر ذي

عالمة وا�ض���حة للواليات املتحدة وال�رشكاء الآخرين على �أن
تركيا العب مهم ،لكنها لي�ست جنم ًا �صاعداً باملنطقة».
�أما العامل الثاين فهو اجتماعي ،حيث يالحظ املعار�ضون
ال�سوريون بقلق زيادة ن�سبة العداء لل�سوريني ،فبعد طرد العزّاب
ال�س���وريني من �أنقرة ،مت �إحراق مبنى ي�أوي الجئني �س���وريني
يف �أنقرة احتجاج ًا على «التكلفة االجتماعية واالقت�ص���ادية
املتزايدة لل�س���وريني» ،وقال عثمان بهادر دين�رس؛ اخلبري يف
ال�ش�أن ال�سوري بـ«م�ؤ�س�سة �أو�ساك للأبحاث»« :ميكن �أن ن�صف
ال�سيا�سة الرتكية �إزاء �سورية ب�أنها ورطة ،التزمنا بالكثري جداً
وتكلمنا كثرياً جداً».
واعرتف تقرير ن�رشه مركز «االقت�ص���اد والأعمال ال�سوري»
املعار�ض ،بوجود «ا�ستياء �شعبي تركي بالفعل» ،معترباً �أنه
«لوال الدعم الر�سمي الرتكي ،رمبا كان الأتراك طردوا ال�سوريني
م���ن مناطقه���م» ،ورد التقرير هذا اال�س���تياء �إىل «الت�رصفات
غري املنظمة التي و�س���مت ال�سوريني يف كل مكان ،وا�ستخدام
الر�شوة من جانب بع�ض���هم» ،ويذكر �أن «الرتكي كان يح�صل
على  120دوالراً �أ�س���بوعي ًا� ،أما اليوم فالعمالة ال�سورية تقبل
بـ 50دوالراً» ،م�ضيف ًا« :الرتكي كان يتكلف يف زواجه � 15ألف
دوالر� ،أما اليوم ميكن لبع�ض���هم الزواج من �سوريات بـ� 5آالف
دوالر ،ويف حاالت �أخرى �ألف دوالر فقط»!

(�سانا)

قيمة يف التخطيط اال�سرتاتيجي
الدويل لل�سالم يف �سورية.
�إن فك���رة الهيئ���ة االنتقالية
الت���ي طرحه���ا الغ���رب خ�ل�ال
مفاو�ضات «جنيف  ،»3ال تعني
بال��ض�رورة تقوي����ض الهي���اكل
امل�ؤ�س�سية ال�سورية ،بل بالعك�س؛
تفرت�ض احلف���اظ عليها لنجاح
تطبيق �آليات العدالة االنتقالية
يف امل�ستقبل ،التي �ست�سمح �إما
ب�إنهاء االقتت���ال ،و�إما الر ّد على
االنتهاكات املنهجية والوا�س���عة
النط���اق حلقوق الإن�س���ان التي
ح�ص���لت خالل النزاع ،وهو �أمر
�أعلنت فرن�س���ا وال���دول الغربية
�أنه���ا يف �ص���ميم اهتمامها ،من
خالل ط���رح م�رشوع ق���رار على
جمل����س الأمن لإحالة الق�ض���ية
ال�س���ورية �إىل املحكمة اجلنائية
الدولية.
�إن تعزيز �إمكانيات ال�س�ل�ام
وامل�ص���احلة والدميقراطي���ة يف
�س���ورية يفرت�ض �أن تق ّدم الدول
وت�شجع
اعرتاف ًا بحقوق ال�ضحايا
ّ
وتقوي
الثقة املدنية بامل�ؤ�س�ساتّ ،
�سيادة القانون والدميقراطية ،لذا
على املجتمع الدويل ت�ش���جيع
كل ما من �ش����أنه �إحالل ال�سالم
وحماربة الإرهاب ،بالإ�ضافة �إىل
�إدراك الدرجة العالية من التعقيد
والطبيعة الديناميكية لعمليات
العدال���ة االنتقالي���ة ،والت���ي
تفرت�ض قدراً مقبو ًال من ال�رشعية
ال�سيا�سية للم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
والع�س���كرية ك�رشط م�س���بق من
�أجل التغيري.
�إن كلم���ة «انتق���ايل» بح��� ّد
ذاتها تفي���د �أن ه���ذه العمليات
هي عمليات م�ؤقتة وغري دائمة،
وم�ص���ممة خ�صي�ص��� ًا لت� ّؤم���ن
َّ
ج�رساً بني احلا�رض وامل�س���تقبل،

�أي االنتق���ال م���ن احل���رب �إىل
ال�س�ل�ام ،وم���ن الديكتاتوري���ة
�إىل الدميقراطية ،وبه���ذا الإطار،
يك���ون اله���دف الأ�س���ا�س �إنهاء
حال���ة احلرب ،وتر�س���يخ مفهوم
الدميقراطي���ة ،ومنها ت�ش���جيع
التط���ور ال���ذي ح�ص���ل بتحويل
االنتخابات ال�س���ورية من جمرد
ا�ستفتاء على �شخ�ص الرئي�س �إىل
انتخابات تعددية ،مع املطالبة
مبزيد من الإ�صالحات التي ت� ّؤمن
التعددية ال�سيا�س���ية واحلريات
العامة يف البالد.
يف النتيجة ،وت�أ�سي�س��� ًا على
ما �س���بق من تطورات يف النزاع
ال�س���وري خالل �س���نوات ثالث،
�سيكون امل�شهد يف الأ�شهر املقبلة
كم���ا يل���ي :جت���ري االنتخابات
ال�سورية يف اخلارج ويف الداخل
ال�س���وري ،فتخرج الدول الداعمة
لرتح���ب بهذا
للنظام ال�س���وري
ّ
«احل���دث الدميقراطي» ،وتخرج
ال���دول الغربي���ة لتتح���دث عن
«عدم �رشعية» تلك االنتخابات،
وتتحدث معار�ض���ة الفنادق عن
تزوير �ش���اب االنتخاب���ات ،و�أن
الكثري من املناطق ال�س���ورية مل
�ستمر
ت�ش���ارك ..لكن يف النهاية
ّ
الأيام ،وي�س���تمر اجلي�ش ال�سوري
يف تق ُّدم���ه امليداين ،و�س���تعود
الوف���ود الأجنبي���ة �إىل �س���ورية
وتق���دم �أوراق اعتماده���ا �إىل
الرئي�س ال�سوري ،ويتغ ّنى الغرب
بقدرة اجلي�ش ال�سوري بالتعاون
م���ع اجلي�ش العراق���ي ملحاربة
الإره���اب ،وتغي���ب الق�ض���ية
ال�سورية ومعها اجلربا وزمال�ؤه
ع���ن �أجن���دات الإع�ل�ام الغربي
والدويل.

د .ليلى نقوال الرحباين

| خ�شية «�إ�رسائيلية»
من حرب الأنفاق

تراق��ب «�إ�رسائيل» جمري��ات العمليات
الع�سكري��ة يف �سوري��ة والأنب��اء
الت��ي ت�ص��ل م��ن ميادي��ن القت��ال يف
املحافظات ال�سوري��ة املختلفة ،وذلك
لع��دة �أ�سب��اب� ،أهمه��ا رغب��ة اجله��ات
الع�سكري��ة «الإ�رسائيلي��ة» التع��رف
�إىل نتائ��ج املع��ارك الت��ي يخو�ضه��ا
اجلي���ش ال�س��وري وعنا�رص ح��زب اهلل،
الذي��ن اكت�سبوا ق��درات قتالية جديدة،
و�ساه��م ذلك يف تطوير احلزب لقدراته
و�أ�سالي��ب القت��ال الت��ي اعتمده��ا
يف مواجه��ة اجلي���ش «الإ�رسائيل��ي»
يف ح��رب لبن��ان الثاني��ة .وم��ن ب�ين
الأ�سالي��ب الت��ي يتابعه��ا امل�ست��وى
الع�سك��ري «الإ�رسائيل��ي» بقل��ق كبري،
ح��رب الأنف��اق الت��ي جن��ح اجلي���ش
ال�سوري وحزب اهلل يف انتزاع املبادرة
يف هذا النوع وال�شكل من القتال.
ي�ض��اف �إىل ذلك التخ��وف من معارك
الأنف��اق عل��ى احل��دود ال�شمالي��ة
واجلنوبي��ة م��ع غ��زة ،خ�صو�ص�� ًا بع��د
اكت�ش��اف العدي��د م��ن الأنف��اق عل��ى
احلدود م��ع التجمع��ات «الإ�رسائيلية»
اجلنوبي��ة ،لذل��ك ب��ادرت امل�ؤ�س�س��ة
الع�سكري��ة «الإ�رسائيلي��ة» �إىل الب��دء
مبن��اورات للتدريب عل��ى القتال داخل
الأنف��اق ،حي��ث �سي�صب��ح ه��ذا ال�شكل
اجلدي��د من التدريب �أ�سا�سي ًا يف ت�أهيل
املحاربني يف جي�ش العدو.
| اجلي�ش ال�سوري يفاجئ العدو
أع���د خ�ب�راء يف جم���ال الأم���ن
� ّ
واال�س���تخبارات يعمل���ون يف مراك���ز
بحث حكومي���ة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ودول �أوروبية ،تقارير ت�شري
�إىل �أن متا�س���ك اجلي�ش ال�سوري �ش ّكل
مفاج�أة لـ«�إ�رسائيل» وجميع الأطراف
التي �سعت لإنهاء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
و�إ�س���قاطها متهيداً لإدخال �سورية يف
مرحل���ة جديدة حتت عنوان تق�س���يم
الب�ل�اد �إىل �أرب���ع �أو خم����س دويالت
ومقاطع جغرافية متناحرة.
وت�ش�ي�ر التقاري���ر �إىل �أن التط���ورات
امليداني���ة املتالحق���ة يف ال�س���احة
ال�س���ورية ،واالنتخاب���ات الرئا�س���ية
التي �ستجري بداية حزيران ،واخلوف
املت�ص���اعد م���ن الهجرة العك�س���ية
للمجموع���ات الإرهابي���ة �إىل ال���دول
املجاورة ل�س���ورية ،ي�شريون ـ ح�سب
التقارير ـ �إىل �أن الدولة ال�سورية على
و�شك �إ�سدال ال�ستار على الف�صل الأخري
من الأزمة التي متر بها البالد.
وتذكرالتقاري���ر �أن الدوائر الع�س���كرية
يف «�إ�رسائيل» كانت تتطلع �إىل ن�شوء
نظام �سوري جديد ي�ضع حداً للتعاون
بين���ه وبني ح���زب اهلل ،لكن الأزمة يف
�سورية �ضاعفت هذا التعاون ب�شكل مل
تتوقعه «�إ�رسائيل» ،التي كانت تعاين
من وجود احلزب على احلدود ال�شمالية
مع لبنان ،ف�أ�ص���بح اليوم منت�رشاً من
جنوب لبنان وحتى ه�ضبة اجلوالن.
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حذار من مفاجآت األسد في درعا
خبراء «إسرائيليون»ِ :

االلتزام بوصايا
المسيح
على م�س���افة ع�رشة �أيام م���ن الذكرى
امل�ش����ؤومة عل���ى القرار ال���دويل كخارطة
طريق لت�ضييع فل�سطني ،واملق�صود � 15أيار،
جاءت زيارة «احلرب الأعظم» �إىل فل�سطني،
واملاليني من الفل�س���طينيني؛ م�س���يحيني
وم�س���لمني ،و�أكرث منهم من العرب ،وكذلك
من امل�ؤمنيني على م���دار الأر�ض ،قلوبهم
مدماة ،ونفو�س���هم كئيب���ة ،لأن �أر�ض مولد
ال�س���يد امل�س���يح وم��س�رى النب���ي الأكرم
عليهما ال�س�ل�ام ُتنتهك كل ي���وم ،والدن�س
مقيم فيها على مدار الأيام ،وامل�س���يحيون
الذي���ن �ص���مدوا ومل يتم ّك���ن االحتالل من
تهجريهم بعد ،يعي�شون القلق اليومي ،كما
بقية الفل�س���طينيني يف الأر�ض املقد�سة ،ال
بل يعانون من اال�ضطهاد كل �ساعة .
ك���م كان يف الو ّد �أن يطل���ق البابا من
على الأر�ض التي حباها اهلل بطفل املغارة،
�رصخة �إىل امل�سيحيني على الأر�ض ،تكون
�أ�شبه ب�إحدى و�صايا ال�سيد امل�سيح ،ويقول:
االحتالل حرام ..
ً
مل يكن مطلوب���ا من البابا فرن�س���ي�س
�أن يدعو امل�س���يحيني يف العامل �إىل حمل
ال�سالح وحترير الأر�ض املقد�سة من رج�س
�أحفاد الذين مثّلوا بج�س���د ي�س���وع وزرعوا
في���ه م�س���امري احلق���د ،حتى ال يق���ال �إن
تهوراً �أملته العواطف عند مالم�س���ة
هناك ّ
واقع اال�ض���طهاد الوحيد الباقي على الكرة
الأر�ضية.
االعوج���اج ال ميكن تقومي���ه بالدعوة
�إىل ال�سالم فح�س���ب ،بل يف امل�ساهمة يف
�صنعه من خالل �إعطاء كل ذي حق حقه� ،أو
على الأقل ال�شهادة يف حتديد املعتدي من
املعت َدى عليه ،وميكن للمظلوم �أن ي�سامح
بعد �أن يظهر حقه مع ال�ش���واهد وال�شهود،
فال�سيد امل�سيح قال يف و�صاياه« :ال ت�شهد
�شهادة زور».
وال�سيد امل�سيح �أي�ض��� ًا ،ولأننا واليهود
�أبناء عم ،قال« :الت�ش���تهي بيت قريبك»،
ِ
فكي���ف بال���ذي مل
يكت���ف بالبي���ت فقط،
وا�ستباح كل �شيء على الأر�ض وما فيها؟
من حق الباب���ا ،ال بل من واجبه ،زيارة
رعاياه والوقوف على �أحوالهم ،وال �شك �أن
الرعي���ة غمرها ال��س�رور ،و�إن كان ال�رسور
ذبيح ًا على �أر�ض فل�سطني كلها .
يق���ال دائم��� ًا �إن الع�ب�رة يف التنفيذ،
والتنفي���ذ يحت���اج �إىل برام���ج وخط���ط،
والبداية فك���رة ،ولذا ف����إن �أي فكرة ميكن
�أن تعتق م�س���يحيي فل�سطني من االحتالل
�سي�ص���فّق لها كل املظلومني على الأر�ض،
لأنها ميكن �أن ت�صبح عم ًال حم�سو�س ًا ،بعد
�أن تك���ون كلمة حق يف وج���ه اجلائرين،
ولي�س املطلوب �إال العمل بو�ص���ايا ال�سيد
امل�سيح.

يون�س

ر�س���م قرار ال�س���لطات الأردنية
«املفاجئ» بطرد ال�س���فري ال�سوري
يف ع ّمان بهجت �س���ليمان يف هذا
التوقي���ت بالذات� ،أك�ث�ر من عالمة
ا�س���تفهام ،خ�صو�ص��� ًا �أنه يتزامن
مع ت�س���خني جبهة درعا اجلنوبية
وريفها ،ومناورات «الأ�سد املت� ِّأهب»
التي تقودها وا�شنطن على الأرا�ضي
الأردني���ة ،وبعد �أي���ام من ت�رصيح
الف���ت لرئي����س هيئ���ة الأركان يف
القوات امل�س���لحة الرو�سية ،ك�شف
في���ه عن خمطط حت��ض�ر له «دول
�إقليمية» للقيام بعملية ع�س���كرية
�ض���د «نظام» الرئي�س ب�شار الأ�سد،
و�سط معلومات �صدرت عن حمللني
ع�س���كريني غربيني �أ�شاروا فيها �إىل
�أن اجلبه���ة اجلنوبية يف �س���ورية
على موعد مع مواجهات ع�س���كرية
كربى ،بعد �أن دخل���ت «�إ�رسائيل»
فعلي��� ًا وبثقله���ا اال�س���تخباري
واللوج�س���تي على خ���ط املعارك،
مرتافقة مع �إ�ش���ارة م�ص���ادر �أمنية
متابع���ة �إىل الهجوم الناري املركز
ال���ذي ق���ام ب���ه اجلي�ش ال�س���وري
ومقاتل���و «ح���زب اهلل» على بلدة
«ن���وى» اال�س�ت�راتيجية يف ريف
درعا ،التي ت�شكّل نقطة الو�صل بني
الأردن والقنيطرة واجلوالن ،كا�شفة
�أن الطرفني �س��� ّددا �رضبة للمو�ساد
«الإ�رسائيل���ي» ،عرب ن�س���ف غرفة
عمليات يف البلدة تُدار مبا�رشة من
�ضباط ا�ستخباريني «�إ�رسائيليني»
يحركون �س�ي�ر اجلماعات امل�سلحة
ّ
يف اجلبهة اجلنوبية.
معلومات �ص���حافية �أ�شارت �إىل
�أن وحدات اجلي�ش ال�سوري ومقاتلي

«ح���زب اهلل» ،ر�ص���دوا  -قبي���ل
الهج���وم على «ن���وى»  -عنا�رص
م�سلحة يف �إحدى النقاط املحيطة
بالبلدة ،تب�ي�ن الحق ًا �أنهم ينتمون
�إىل كتيبة «با�ش���ان الإ�رسائيلية»،
مرجحة وقوعه���م يف كمني �أعدته
فرقة خا�ص���ة يف اجلي�ش ال�سوري،
عقب �إ�ش���ارات ا�ستخبارية ر�صدتها
غرف���ة العملي���ات امل�ش�ت�ركة بني
اجلي�ش و«ح���زب اهلل» يف اجلبهة
اجلنوبية .وفيما رافق التكتم الأمني
والإعالمي م�ص�ي�ر عنا�رص الكتيبة،
�إال �أن موق���ع «دبكا» العربي الذي
اكتفى بو�صف املجريات امليدانية
م�ؤخراً على جبهة درعا بـ«املقلقة
لإ�رسائيل» ،مل ي�ؤكد �أو ِ
ينف واقعة
الكمني ،كا�ش���ف ًا �أن اجلي�ش الأردين
ن�رش الفرقة الع�سكرية الثانية على
طول احلدود مع �سورية «يف و�ضع
قتايل» ،والفت ًا �إىل خماوف �أردنية
 «�إ�رسائيلي���ة» ب���د�أت تتعاظ���ميف الفرتة الأخرية ،ب�س���بب اخلطط
املدرو�سة التي ي�سري وفقها اجلي�ش
ال�س���وري يف تل���ك اجلبه���ة ،تبع ًا
لتن�سيق لوج�ستي وا�ستخباري عايل
امل�ستوى مع خرباء ع�سكريني رو�س
و�إيراني�ي�ن ،و«�أدمغة» من «حزب
اهلل» ،ح�سب �إ�شارته� .إال �أن �أخطر ما
يجري يف درع���ا ،والذي يقلق «تل
�أبيب» ،هو �أن تبادر قيادة الأركان
ال�س���ورية باجتاه نق���ل احلرب �إىل
احل���دود م���ع الأردن و«�إ�رسائيل»،
وفق ما جاء يف املوقع العربي.
وفيما �أ�شارت م�صادر �أمنية �إىل
عملي���ات تهريب كبرية للأ�س���لحة
للجماع���ات امل�س���لحة يف درعا،

الجيش السوري
ومجاهدو «حزب اهلل»
أوقعوا كتيبة «باشان
اإلسرائيلية» في كمين
ببلدة نوى في ريف درعا

ع�ب�ر �أنف���اق مت حفرها قرب �س���د
الوح���دة على احل���دود الأردنية -
ال�س���ورية ،دعا الكاتب يف �صحيفة
«يديع���وت �أحرون���وت» العربية
اليك�س في�شمان ،القادة الع�سكريني
«الإ�رسائيليني» �إىل �ش���حن املزيد
من الأ�س���لحة النوعية للم�سلحني
يف اجلن���وب ال�س���وري ،الفت��� ًا �إىل
�أن التن�س���يق اجل���اري بني اجلي�ش
ال�س���وري و«حزب اهلل» على جبهة
درعا ،ين�سحب على جبهة اجلوالن
ق���رب احل���دود م���ع «�إ�رسائيل»،
مرتافق��� ًا مع كالم �أتى على ل�س���ان
معل���ق ال�ش����ؤون الع�س���كرية يف
ال�ص���حيفة؛ رون بن ي�ش���اي� ،أ�شار
في���ه �إىل �أن «ق���وات الأ�س���د باتت
ت�س���يطر على املمر ال�ضيق امل�ؤدي
�إىل القنيطرة ،وعلى املدينة نف�سها،
وعلى ممر �آخر ميتد من العا�ص���مة
دم�شق �إىل القرى الدرزية يف منطقة
حا�رض».

و�إذ لف����ت �إىل «الإ�ش����ارات
املقلق����ة» التي تت�أتّى من �س��ي�ر
مع����ارك درعا وريفها� ،ش����دد «بن
ي�شاي» على ما �سماه «ال�رضورة
اال�س��ت�راتيجية» يف زي����ادة دعم
«املتمردين» يف اجلنوب ال�سوري،
حتى ولو اقت�ض����ى الأم����ر تدخ ًال
«�إ�رسائيلي���� ًا» علني���� ًا ملواجه����ة
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه.
وهك����ذا ،تبق����ى كل االحتماالت
الت�ص����عيدية مفتوح����ة عل����ى
م�رصاعيه����ا يف اجلنوب ال�س����وري
توج�����س ب����د�أ
حتدي����داً ،يف ظ����ل ُّ
يخ ّي����م عل����ى دوائ����ر الق����رار يف
وا�ش����نطن حيال «الف����وز القادم»
للرئي�س ال�س����وري ب�شار الأ�سد يف
االنتخاب����ات ال�س����ورية املقبل����ة،
مرفَق���� ًا بتقري����ر �أ�ص����دره م�ؤخ����راً
«معهد الدرا�سات احلربية» التابع
لكلية احلرب الأمريكية ،ك�شف فيه
�أن اجلي�ش ال�سوري �سينجح قريب ًا
با�س����تعادة مدينة حلب بالكامل
من «املعار�ض����ة امل�سلحة» ،التي
�س����تتلقى جراء ذلك �رضبة قا�سمة
�إ�ضافية ،وفق تعبريه ،لي�صل التقرير
�إىل الت�شكيك ب�إمكانية ا�ستمرارها
يف امل�شهد ال�س����وري ،بعدما بات
«حلف الأ�سد � -إيران  -حزب اهلل»
�أقوى من �أي وقت م�ض����ى ،من دون
�إغفال «حتذير» املحلل الع�سكري
يف القن����اة العا���ش�رة العربي����ة،
وخرباء ع�س����كريني «�إ�رسائيليني»
من «مفاج�آت قد يفجرها الأ�سد يف
درعا خالل املواجهات املقبلة».

ماجدة احلاج

تيار المقاومة اللبناني يرفض زيارة الراعي لفلسطين المحتلة
بدعوة م����ن «تي����ار املقاومة
اللبن����اين» ُعقد لقاء حول خماطر
زيارة الكاردينال ب�ش����ارة الراعي

للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
رئي�س «التيار» جميل �ض����اهر
�ألقى كلم����ة �أكد فيه����ا �أن الزيارة

ممثل اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني -القيادة العامة �أبو عماد رامز يلقي كلمته

تعن����ي اخرتاق ًا للموق����ف العربي
جله����ة الإجم����اع عل����ى مقاطعة
«دول����ة �إ�رسائي����ل» ،و�أن توقي����ت
الزيارة يف ه����ذه املرحلة الدقيقة
ال ميك����ن �أن تك����ون رعوية ،حتى
لو �أرادها البطري����رك ،ف�إن الطابع
ال�سيا�سي �س����يطغى على الزيارة،
واخلطر يكمن يف تعاطي العدو مع
هذه الزيارة.
ومتنى �ض����اهر لو اتخذ غبطته
البطريركَ الراح َل خري�ش قدوة له،
والذي رف�ض ح�ضور جنازة والدته
يف عني �إب����ل اجلنوبية عام 1977
ب�س����بب وجود االحتالل ال�صهيوين
على �أر�ض اجلنوب.
ث����م كان����ت كلم����ة للجبه����ة

ال�ش����عبية لتحري����ر فل�س����طني -
القي����ادة العامة� ،ألقاها م�س�����ؤول
اجلبهة يف لبن����ان �أبو عماد رامز،
ال����ذي �أك����د �أن تداعي����ات زي����ارة
الكاردينال الراع����ي للقد�س وهي
حتت االحتالل ال�ص����هيوين �سلبية
على كافة امل�ستويات ،ومن امل�ؤكد
�أن العدو ال�صهيوين �سي�ستفيد منها
على كافة امل�س����تويات؛ الإعالمية
وال�سيا�سية ،و�س����يكون ذلك على
ح�ساب الق�ض����ية الفل�سطينية �أو ًال
و�أخرياً.
ثم كان����ت كلم����ات ومداخالت
ملمثلي �أح����زاب وجمعيات �أهلية
و�إعالمي��ي�ن رف�ض����ت كله����ا زيارة
الراعي.

www.athabat.net
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ُيـقــــال

هل انخرط «المستقبل» في مكافحة اإلرهاب؟
بالت�أكيد لبنان لي�س مبن�أى ع ّما
يحدث حوله يف دول املنطقة التي
تكاف���ح ظاهرتي الإرهاب والتطرّف،
ال �س���يما بع���د ف�ش���ل «امل�رشوع
التكفريي» الرامي �إىل «�ص���وملة»
�س���ورية ،فم�ؤ�رشات انخراط الدولة
اللبنانية يف احل���رب على الإرهاب
بدت ب�ش���ائرها من خ�ل�ال مالحقة
الأجهزة املخت�صة لقادة املجموعات
امل�سلحة يف طرابل�س ،و�سواهم من
املنتم�ي�ن �إىل تنظيمات �إرهابية يف
خمتلف املناطق اللبنانية.
ال ريب �أن انخراط بع�ض �أجهزة
الدول���ة يف احلرب على الإرهاب له
�أبعاد �سيا�س���ية داخلية� ،إ�ضافة �إىل
االن�س���جام مع الأج���واء الإقليمية
اجلديدة ،ال �سيما بعد �إعادة الع�سكر
�إىل الواجهة ال�سيا�س���ية جمدداً ،يف
�ضوء االنتخابات الرئا�سية يف دول
املنطقة ،وتق ُّدم اجلي�ش ال�سوري يف
امليدان ،و�صعود جنم اللواء خليفة
حفرت يف ليبيا.
ويب���دو �أن م�س����ألة مكافح���ة
الإرهاب يت ّم توظيفها يف اال�ستحقاق
الرئا�س���ي يف لبن���ان ،وفق ًا لطموح
بع�ض الطاحمني يف الو�ص���ول �إىل
بعب���دا ،من خالل ت�س���جيل النقاط
يف «اللعبة الأمنية» ،ال �سيما يف
�ض���وء الأج���واء الإقليمية املذكورة
�آنف ًا.
وال �ش���ك �أن اجلي����ش اللبن���اين
�س���جل جناح��� ًا كب�ي�راً يف تنفي���ذ
ّ
اخلط���ة الأمنية يف طرابل�س بحكمة
ودراية ،ال �س���يما بعد �إقناع «قادة
املح���اور» بت�س���ليم �أنف�س���هم �إىل
الأجهزة الق�ض���ائية املخت�صة عرب

 nاجتماع �رسّي

«المستقبل» يحاول
تسويق نفسه أنه
يمثّ ل «االعتدال» في
لبنان ..في إشارة إلى
مستعد للتأقلم
ّ
أنه
مع األجواء الجديدة
في المنطقة

مديري���ة املخاب���رات يف اجلي����ش،
بعيداً من العنف ،لكن ت�أثري الع�سكر
يف «اللعبة ال�سيا�س���ية اللبنانية»
يبق���ى حمدوداً ،رغم ال���دور الفاعل
واملهم للم�ؤ�س�س���ة الع�س���كرية يف
احلف���اظ عل���ى اال�س���تقرار ،يف ظل
ت�شدد بع�ض القوى يف رف�ض تعديل
الد�ستور ،وبالتايل �إغالق الباب �أمام
موظفي الفئ���ة الأوىل وما يعادلها
من الرت�ش���ح للرئا�س���ة الأوىل يف
االنتخاب���ات الراهنة ،رغم التخوف
من وقوع حدث �أمني ،بهدف ت�رسيع
�إجراء االنتخاب ،بح�س���ب م�ص���ادر
قريبة من هذه القوى.
التط���ور اجلدي���د �أن «تي���ار
امل�س���تقبل» ،ومن خالل العمليات
الذي ينفذها «فرع املعلومات» ،ال
�سيما بعد توقيف ال�شيخ «ال�سلفي»

حملت
■ الأمان��ة العام��ة املركزية حلركة النا�رصيني امل�ستقل�ين  -املرابطون ّ
احلكوم��ة والن��واب م�س�ؤولية معاناة القوى العامل��ة يف جميع قطاعات الإنتاج،
منوهة
وحرمانه��م من �أب�سط الأمور احلياتية� ،سواء يف القطاع العام �أواخلا�صّ ،
باجله��ود الت��ي يبذلها املتعاق��دون العامل��ون يف القطاع الع��ام ،الذين يعملون
بدون راتب �شهري منذ �سنة ون�صف ،ملتزمني ب�آداب مهنتهم ،وحمرتمني قانون
عملهم.
■ امل�ؤمت��ر ال�شعبي اللبناين �أكّد �أن ذكرى املقاومة والتحرير هي منا�سبة عزيزة
وم�ص��در فخ��ر وع��زة ل��كل اللبنانيني والع��رب الأح��رار ،داعي ًا كل الأط��راف �إىل
احلفاظ على قوة لبنان و�إعادة توجيه البو�صلة نحو العدو ال�صهيوين.
■ ال�شي��خ ماه��ر حمود لفت �إىل تزامن عيد التحري��ر هذا العام مع ذكرى الإ�رساء
واملع��راج ،وكالهما له عالقة بالقد���س ،وبانت�صارات الأمة بع��د الهزائم ،رابط ًا
الأم��ر بت�أخ�ير القائد �صالح الدي��ن الأيوبي دخوله �إىل القد���س بعد انت�صاره يف
معرك��ة حط�ين التاريخي��ة �أ�شهراً ،حت��ى يتوافق الدخ��ول �إىل القد���س مع ذكرى
الإ��سراء واملع��راج ،ت�أكيداً على التالزم بني الدخ��ول �إىل القد�س وذكرى الإ�رساء
واملعراج.
■ العالم��ة ال�شيخ عفيف النابل�سي ا�ستغرب �أن يواجه البع�ض ال�سلبية بال�سلبية،
والفراغ مبقاطعة امل�ؤ�س�سات ،معترباً �أنه لي�س من العقالنية �إذا ما وقع الفراغ �أن

دور اجلي�ش اللبناين �سيت�ضاعف �إثر ف�شل امل�شروع التكفريي يف �سورية

عمر بكري ف�س���تق ،يح���اول تلميع
�ص���ورته �أمام الر�أي العام ،ويحاول
ت�سويق نف�سه �أنه ميثّل «االعتدال»
يف لبن���ان م���ن جه���ة ،ويناف����س
الأجهزة الأمني���ة الأخرى من جهة
�أخرى ،يف �إ�ش���ارة وا�ض���حة �إىل �أنه
م�ستع ّد للت�أقلم مع الأجواء اجلديدة
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يف املنطقة ،بعد ف�شل مراهنته على
امل�رشوع «الإخ���واين  -التكفريي»
فيه���ا ،خ�صو�ص��� ًا بع���د الإجنازات
امليداني���ة الت���ي يحققه���ا اجلي�ش
ال�سوري على امتداد بالده �أخرياً.

ح�سان احل�سن

يقاطع النواب امل�سيحيون جل�سات الت�رشيع ،ولي�س من احلكمة �أن يقاطع الوزراء
امل�سيحي��ون جل�سات جمل�س ال��وزراء ،لأن احلل ال يك��ون بال�سلبية ،خ�صو�ص ًا �أن
امل�شكل��ة رئا�س��ة هي بالدرج��ة الأوىل م�شكل��ة م�سيحية ،وثاني�� ًا لبنانية ،وثالث ًا
�إقليمية ودولية.
■ حرك��ة الأم��ة ه ّن���أت اللبناني�ين بالذكرى الرابع��ة ع�رشة على اندح��ار العدو
مثمنة خطاب قائد املقاومة ال�سي��د ح�سن ن�رص اهلل باحتفال الن�رص
ال�صهي��وينّ ،
والتحري��ر يف بن��ت جبي��ل ،وم�ؤكدة �أنه ل��وال الت�ضحيات التي بذله��ا املقاومون
و�صم��ود اللبناني�ين والدعم املقدم م��ن �سورية و�إيران ملا حت ّقق ه��ذا االنت�صار
الكبري.
■ جبهة العم��ل الإ�سالم��ي يف لبنان لفتت �إىل �أهمية التما�س��ك الداخلي ووحدة
ال�صف والكلمة ،وحت�صني ال�ساحة الداخلية ال�سيما يف ذكرى املقاومة والتحرير،
احل�سا�سة ،ملواجهة التهديدات ال�صهيونية احلاقدة ،والأخطار
ويف ه��ذه املرحلة ّ
اخلارجية املحدقة بالوطن.
■ ال�شي��خ �صهي��ب حبلي طالب بعد زيارة الرئي���س ال�سابق �إميل حلود ب�أن يكون
رئي���س جمهوري��ة لبنان القادم �سنداً للمقاومة؛ على غ��رار الرئي�س املقاوم �إميل
حلود ،الذي �أكد �أن لبنان قادر على �إحلاق الهزمية بـ«�إ�رسائيل» متى كان متوحداً
يف جي�شه ومقاومته.

ُعقد يف نهاية الأ�س���بوع املا�ض���ي
اجتم���اع طويل بني مدي���ر مكتب
مرجع حكومي �سابق يعي�ش خارج
لبنان ،وقط���ب �سيا�س���ي ورئي�س
تكتل نيابي كب�ي�ر ،بقي بعيداً عن
الأ�ضواء ،ودون �إعالم.
 nهل �سمحت له والدته؟
ت�س��اءل نائ��ب يف التكت��ل ال��ذي
يجمعه مع مر�شح رئا�سي� ،إذا كانت
والدته قد �سمحت له بذلك؟ مع العلم
�أن وال��ده كاد �أن يكون رئي�س ًا لكنه
رف�ض يف اللحظة الأخرية.
 nحتذير الإبراهيمي
تتن���در �شخ�ص���ية لبنانية بحديث
لها م���ع الأخ�رض الإبراهيمي ،حيث
قال ه���ذا الأخري�« :أنت���م تعانون
من ال�ص���وملة ال�سيا�س���ية ،ف�إياكم
وال�صوملة الع�سكرية».
حظ له
 nال ّ
ي��روج له
كان
�ساب��ق
كبري
مرج��ع
َّ
ميدد
مل
إذا
�
دولي��ة،
منظمة
لرئا�س��ة
َّ
ل��ه يف مهمت��ه� ،أعل��م بطريق��ة غري
مبا�رشة ا�ستحال��ة و�صوله �إىل هذه
املنظمة ،ب�سبب ق�ضية تزوير تتعلق
بالدولة الراعي��ة لهذه املنظمة قبل
ت�س ُّلمه مهامه املرجعية.
 nت�سا�ؤالت
ُطرحت كثري من الت�س���ا�ؤالت حول
�أبعاد ات�ص���ال الرئي�س الفرن�س���ي
فرن�س���وا هوالند ،و�أمني عام الأمم
املتح���دة بان كي م���ون بالرئي�س
ال�س���ابق مي�ش���ال �س���ليمان بعيد
�س���اعات م���ن انته���اء واليت���ه،
وحديثهما عن ال�شغور والفراغ.
 nبري م�ستاء
تو ّقف مراقب��ون عند حديث لرئي�س
جمل���س الن��واب نبي��ه ب��ري �أم��ام
زواره ،تعليق�� ًا عل��ى مقاطع��ة كتل
نيابي��ة جلل�س��ة الت�رشي��ع ،ب���أن
امل�شكلة الي��وم هي بخرق الد�ساتري
ولي�س بالقوانني ،فمن هنا مقاطعة،
ومن هن��اك مقاطعة ،ف�أ�صبحنا يف
«نظام املقاطعجية».
 nف�ضيحة
ك�ش���فت �ص���حيفة «الديلي ميل»
الربيطاني���ة �أن مكت���ب جرائ���م
االحتي���ال يف بريطاني���ا با��ش�ر
حتقيق��� ًا جنائي ًا مع �إحدى �رشكات
الأدوية العمالقة ،ب�س���بب تورطها
بالف�ساد.
والالف���ت يف الأم���ر �أن التحقيقات
ترتك���ز ح���ول قي���ام مندوبي هذه
ال�رشكة بر�ش���وة �أطب���اء من لبنان
والع���راق والأردن بامل���ال �أو
باخلدم���ات اجلن�س���ية للرتوي���ج
ملنتجات هذه ال�رشكة.
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مقابلة

تحت الضوء
َ
حينما مسح المقاومون أنيننا
يف ذلك اليوم ،يف � 22أيار  ،2000علمتُ
�أن العدو بد�أ يندحر عن اجلنوب ،خرجتُ من
مكتبي وتوجهت لتوّي جنوباً..
كان ثمة �شيء كاحللم ،تكاد ال ت�صدقه
عيناك ،لوال �شالالت الفرح اجلنوبية
املتدفقة من كل مكان ،نحو الأر�ض املعمدة
بالدم وبالعرق..
تذكرتُ هنا كالم الكاتب والأديب
الي�ساري الفرن�سي لوي�س اراغون ،حينما
بد�أت الدبابات الهتلرية  -النازية تندحر
عن باري�س ،حتت ت�أثري �رضبات املقاومة
الفرن�سية ،التي كان �أبطالها قد با�رشوا
املقاومة قبل �أن يتدخل احللفاء لن�رصة
�شارل ديغول.
يكتب �أراغون« :هو ذا اليوم الذي �أ�ض�أنا
فيه القمر».
لكن �إذا كان �أراغون يتحدث عن ذاك
اليوم البهي ،الذي �صارت فيه املقاومة
الفرن�سية برتبة «القدي�سني» ،ي�ضاف
�إليها دخول قوات احللفاء ومعهم الواليات
املتحدة بكل قوتهم �ضد �أملانيا النازية
التي اندحرت بدخول اجلي�ش الأحمر
ال�سوفياتي �إىل برلني ،ف�إن مقاومتنا يف
لبنان كانت وحدها ،وقاتلت لوحدها ،دون
�أن نغفل بالطبع الدعم املجيد من �سورية
و�إيران.
فماذا ع�سانا نقول عن تلك الأيام
املجيدة من � 22إىل � 24أيار .2000
بب�ساطة ،ثمة �شالالت من الأنوار يجب
�أن ت�ضاء..
فلقد حقق مقاومو لبنان الإعجاز،
و�صنعوا فع ًال وحقيقة امل�ستحيل..
لقد قهر املقاومون البوا�سل ما ركب يف
الر�ؤو�س ،من «الذين ال يقهرون».
حقق املقاومون «نبوءات �أنبياء»
الكيان العدواين ،قالها يوم ًا ال�صهيوين
املقبور ارائييل �شارون خالل اجتياح لبنان
عام « :1982عندما نرتاجع خطوة واحدة
�إىل الوراء فلن يبقى هناك �إ�رسائيل».
قبله� ،أعلنها بن غوريون «هزمية واحدة
لإ�رسائيل يعني نهايتها» ،لهذا جعلتها هذه
الر�أ�سمالية العاملية املتوح�شة تر�سانة
من �أعتى �أنواع الأ�سلحة التي تخرتعها
عقول الغرب ال�رشيرة ،للفتك بالب�رشية،
وكانت على الدوام متدها بكل �أ�سباب القوة
الع�سكرية واملادية.
يف ذلك اليوم ،قبل  14عاماً� ،شعرنا
نحن الذين تربينا على ال�شعارات الكبرية..
التي كان نظام الأعراب الر�سمي يهزمها،
�أننا نداوي كل �أوجاعنا� ،أننا منحي كل
�أنينا� ،أن قب�ضاتنا التي كنا نرفعها يوماً،
�ستبقى مرفوعة «لبيك يا ن�رص اهلل» الذي
�أكد لنا وقدم الدر�س والربهان «�أن �إ�رسائيل
�أوهن من خيوط العنكبوت» ..وقد ت�أكد ذلك
يف متوز – �آب .2006
�أحمد
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رأى أن عون األوفر حظًا للرئاسة

بقرادوني :المنطقة ولبنان متجهان إلى حالة انفراج
مع تعثرّ وت��ر ُّدد فريق لبناين �أ�سا�سي يف
جماراة �أحداث املنطقة وحتوالتها ،وبعد ف�شل
رهاناته ال�سيا�سية على تغيري املعادالت
الداخلية انطالق ًا من احلراك اخلارجي ،ورغم
�إب��ق��اء اليد مفتوحة ملالقاته يف منت�صف
الطريق ،بات اللبنانيون ملزمني على �إعادة
تكوين ال�سلطة /الد�ستور يف وطنهم لتح�صني
ه��ذا ال��داخ��ل م��ن اخل���ارج وحت��والت��ه� ،إذ ال
يجوز �أن تبقى مكونات الدولة كلها مرتبطة
مبزاجية �شخ�ص قا�رص عن اتخاذ قرار �سيادي،
فـ«الطائف» ال��ذي فر�ض على اللبنانيني
بالقوة �ضمن معادلة �سورية للأمن وال�سعودية
لالقت�صاد اختلت مداميكه منذ العام ..2005
وفا�صلة العماد عون التي طرحها عام 1989
باتت �أكرث من �رضورية نتيجة عيوب الطائف
يف �أكرث من ا�ستحقاق ،فالفوا�صل وعالنوازل
التي تعيق تطبيق �سري امل�ؤ�س�سات يجب
�إزالتها ..و«الطائف» لي�س بكتاب مقد�س،
و«ال�سبت» خلدمة الإن�سان ال العك�س.
حتوالت املنطقة و�أجواء
عن ّ
التالقي ب�ي�ن اللبنانيني ،التقت
جري���دة «الثبات» رئي�س حزب
الكتائب ال�سابق كرمي بقردوين،
و�إليكم �أبرز ما جاء يف احلوار:
ب���ر�أي الوزير ال�س���ابق كرمي
بق���ردوين دخول لبن���ان حالة
ال�شغور يف �سدة الرئا�سة الأوىل
ال يعني عدم �إمكانية ح�ص���ول
الإنف���راج ،و�سيا�س���ة «ع����ض
الأ�صابع» التي متار�سها القوى
ال�سيا�س���ية لتح�ص�ي�ن ال�رشوط
هي من ل���وازم �أي مفاو�ض���ات
�سيا�س���ية حت�ص���ل بالعم���وم،
وي���رى �أن التوافق ب�ي�ن «تيار
امل�س���تقبل» و«التيار الوطني
احلر» �سيكون حجر الزاوية يف
هذا االنفراج الذي ال بد منه.
ن�س����أل بق���ردوين عم���ا �إذا
كان و�ص���ول العم���اد عون �إىل
ُ�س���دة الرئا�سة �ستكون حم�صلة
طبيعية له���ذا التفاه���م� ،أم �أن
الأمور ما زالت رمادية وخا�ضعة
للم���د واجل���زر؟ ي���رد املحامي
بق���ردوين« :وفق م���ا يبدو يل
اجلرنال عون هو الأوفر حظ ًا».
حلماية الدميقراطية
تع�ُّث� اللبنانيني
وماذا عن
رُّ
عند كل مفرتق د�س���توري� ،سواء
جلهة االنتخاب���ات النيابية �أم

بقرادوني :في حال بقيت سدة الرئاسة األولى شاغرة
سيمدد للمجلس النيابي الحالي
َّ
فترة طويلة

ا�ستحقاق رئا�سي ،فهل �سنتجه
�إىل تعديالت جوهرية يف اتفاق
الطائف مع �سقوط �أحد عواميده
الإقليمي���ة من���ذ الع���ام 2005؟
يجيبن���ا املحام���ي بق���ردوين
مبدي��� ًا مالحظتني مو�ض���وعية
و�سيا�س���ية« ،يف الأوىل ،قب���ل
اتف���اق الطائ���ف مل يح�ص���ل
ال�شغور يف �سدة الرئا�سة �إال مرة
واحدة ،بدءاً من الرئي�س ب�شارة
اخلوري و�ص���و ًال للرئي�س �أمني
اجلميل� ،سبعة عهود مل يح�صل
فيها �ش���غور �إال مرة واحدة يف
الع���ام  ،1988ونتيج���ة وط����أة
احل���رب اللبناني���ة وتفرعاتها،
�أما ال�شغور الرئا�سي منذ اتفاق
الطائف فقد ح�ص���ل مرتني يف
غ�ضون ثالث رئا�سات» ،ي�ضيف
بق���ردوين« :ن�س���بة ال�ش���غور
ارتفعت بعد الطائف �أكرث بكثري
مم���ا كانت عليه قبله ،ما يعني
�أن���ه يوجد خلل في���ه ال بد من
أرجح �أن
ت�ص���حيحه ،وبالتايل � ّ
اليوم ،ومع معاجلة االنتخابات
الرئا�س���ية،
�س���يعتمد ،حيث ال
ُ
يبقى ال�ش���غور على االنتخاب،
فالطائ���ف بحاج���ة �إىل تعديل
وهذا كا�ستنتاج مو�ضوعي� ،أما
يف اال�ستنتاج ال�سيا�سي فلعله
اليوم هذا املجل����س النيابي ال
ميكن���ه �أن يفرز رئي�س��� ًا ،ولهذا
ال�س���بب هن���اك �إمكانية لإجراء

انتخاب���ات نيابي���ة جديدة مع
اقرتاب اال�س���تحقاق النيابي يف
�آب املقبل».
ومع ترجيح بقردوين ح�صول
االنتخابات النيابية� ،س����ألناه
ع���ن ��ض�رورة تعدي���ل قانون
االنتخابات ،يقول�« :إذا ح�صلت
توافقات كبرية ،بالإمكان تعديله،
طبع ًا ،القانون الن�س���بي يحفظ
الأقليات من �إجحاف الأكرثيات،
ويخفف من الت�ش���نجات ما بني
الطوائف وداخل كل طائفة ،ويف
حال بقيت �سدة الرئا�سة الأوىل
�ش���اغرة فرتة طويلة� ،س���يم َّدد
للمجل�س النيابي احلايل».
ب���ر�أي املحام���ي بق���ردوين
االنتخ���اب يعن���ي تعطي�ل�اً
لل�ش���غور ،وبالت���ايل ال يج���وز
تعطيل االنتخابات النيابية مرة
�أخرى ،والأف�ض���ل �أن نتوجه �إىل
�إقرار قانون ن�سبي».
وماذا عن التحوالت الإقليمية
وانعكا�س���ها عل���ى امل�ش���هد
اللبن���اين؟ يق���ول« :يب���دو �أن
اال�ستقرار يف لبنان حاجة لكل
ال���دول الإقليمية ،ول���كل الدول
اخلارجية ،ولكني �أي�ض��� ًا �أعتقد
�أنهم ال يهتمون كثرياً يف م�س�ألة
الدميقراطي���ة يف لبنان ،ج ّل ما
يريدونه ه���و اال�س���تقرار ،لهذا
ال�س���بب نحن علينا كلبنانيني
االهتمام مب�س�ألة الدميقراطية.

�سقوط الأ�سد� ..سقط
�أم���ا بخ�ص���و�ص الأزم���ة
ال�س���ورية ،واالجت���اه امل�ؤك���د
لو�ص���ول الرئي�س ب�ش���ار الأ�سد
يف االنتخاب���ات الرئا�س���ية يف
�س���ورية ،وانعكا����س ذلك على
لبنان واملنطقة ،يعترب بقردوين
�أن �إعادة انتخابه يعطي �ضمانة
ال�ستمرار اال�س���تقرار يف لبنان،
لأنه البديل عن ب�شار الأ�سد هو
�إما الفو�ضى و�إما التطرف ..ويف
هاتني احلالت�ي�ن يت�رضر لبنان
�س���واء انت�رص التط���رف الديني
يف �س���ورية �أو دبت الفو�ض���ى
املمنهجة فيه���ا ويف املنطقة،
ولهذا ال�س���بب �أعتقد �أن انتخاب
الأ�سد هو ا�ستمرار لال�ستقرار يف
وطننا.
الإرهاب �أولوية
وعن التح���والت يف املنطقة
والع���امل ،يرى ك���رمي بقردوين
�أن وط����أة الإره���اب عل���ى
�ش���عوب الع���امل ودوله���ا بد�أ
يقل���ق احلكوم���ات« ،ومنط���ق
�إ�سقاط �س���ورية كنظام مل يعد
مطروح��� ًا من قبل الدول الكربى
وجتاوزت���ه الأح���داث ل�ص���الح
منط���ق «حمارب���ة الإرهاب»،
وهذا م���ا ميكن مالم�س���ته من

www.athabat.net

9

( العدد  )312اجلمعة � 30 -أيار 2014 -

خ�ل�ال الت�ص���اريح ال�سيا�س���ية للدول
املعني���ة يف املنطقة ،واليوم اخلوف من
تفاقم الإرهاب وانتقاله �إىل دول اخلليج
ورو�س���يا و�أوروبا �أ�ص���بح اله���م الدويل
الأول ،واليوم باتت دم�شق اخلط الدفاعي
الأول يف مواجهة الإرهاب الدويل».
وماذا ع���ن الربيع العربي؟ ن�س����أله،
يجيبنا بقردوين ب����أن املفهوم لناحية
الإ�صالحات ال�سيا�س���ية ما زال مطلوب ًا
و��ض�رورة للجميع� ،أم���ا �إذا كان الربيع
العربي دفع ًا للتطرف الديني ،فهو �رضر
للجميع ،ويقول�« :أنا مع الإ�ص�ل�احات
ال�سيا�س���ية واالجتماعية التي نادى بها
الربيع العربي يف بداياته ،لكنني �ض���د
الأ�رضار الت���ي خلقها التط���رف الديني
الذي ظهر ،وبر�أيي بد�أ يرتاجع من�س���وبه،
ولهذا ال�سبب الإ�صالح �رضوري والتطرف
�رضر».
النموذج اللبناين
يرب���ط بق���ردوين امل�ش���هد اللبناين
بال�ص���ورة الإقليمي���ة والدولي���ة ،بر�أيه
ال يج���وز ترك التط���رف �أن يتغلب على
التعاي�ش ،وبات منوذع العي�ش امل�شرتك
اللبناين و�ص���فة للم�ش���اكل يف املنطقة
والعامل ..ولي�س منوذج ًا يجب �إ�س���قاطه
يف لبنان ،وكل املنطق���ة بحاجة اليوم
لعي����ش م�ش�ت�رك دين���ي �أو �إن�س���اين �أو
الطبقات ،وباتت نظرية العي�ش امل�شرتك
التي ميثلها لبنان نوع ًا من حل ملختلف
امل�شاكل التي تعرت�ض املنطقة».
زيارة البابا
ي�ض���ع بقردوين زيارة قدا�س���ة البابا
فرن�س���ي�س الأول �إىل الأرا�ض���ي املقد�سة
�ضمن �سياق نهج تعتمده دولة الفاتيكان
منذ مدة؛ «�إنها لي�س���ت زي���ارة جديدة
للبابوات �إىل ال�رشق ،بات كل بابا منتخب
وجهته القد�س ،وهذا الأمر جيد لأنه فيها
داللة على �أن �أ�ص���ل امل�سيحية هي من
ال�رشق ،وذلك �إ�ش���ارة �إىل �رضورة �إحالل
ال�س�ل�ام يف هذه املنطقة بدل احلروب،
وبالتايل هذه الزيارة �ضمن هذا ال�سياق
والذي���ن يطالبون بال�س�ل�ام يف منطقة
ال�رشق الأو�س���ط ،لكن النكه���ة اجلديدة
يف هذا املو�ضوع هو �أن �شخ�صية البابا
فرن�سي�س الأول ت�ضع ال�سالم على �أ�سا�س
حمارب���ة �أمرين هما الفق���ر والكفر ،لأنه
وفق ر�ؤيته ال ميكن ر�ؤية ال�سالم من دون
توفر هذين العن�رصين الهامني ،وبالتايل
يجب احرتام الآخ���ر والتنوع عند الآخر،
وهذه امليزة حملها البابا احلايل مذ كان
كردينا ًال يف �أمريكا الالتينية».

�أجرى احلوار :بول با�سيل

ّ
سياسيون يخوفون اللبنانيين من الفراغ..
فماذا عن الدالية وصخرة الروشة؟
يبدو �أن نوابنا و�سيا�س����يينا تف ّوقوا على
�آباء الد�ستور واال�ستقالل ،وبزوا علماء الفقه
الد�ستوري الأموات منهم والأحياء ،وجتاوزوا
بخرباته����م الن����ادرة وجتاربه����م الفريدة كل
الأعراف والتقاليد واملمار�س����ات الد�ستورية
والدميقراطي����ة والربملاني����ة واحلكومي����ة،
ف�ص����اروا �أعلم من العالمة الد�ستوري الراحل
�إدمون رب����اط ،و�أكرث حنك����ة وجتربة ودراية
م����ن بلبل املجل�����س النيابي الراح����ل �أديب
الفرزيل ،و�أ�ش����د و�أ�صلب فهم ًا من مو�سى منور
ومي�شال �ش����يحا وبهيج تقي الدين و�صبحي
املحم�صاين ،ومعهم وقبلهم وبعدهم ريا�ض
وكاظم وتقي الدين ال�صلح.
ك�أنه����م مل ي����دروا وال يعرف����ون م�س�����ألة
الف�ص����ل بني ال�س����لطات ..وتكاملها ،وك�أنهم
مل يطلعوا ومل يقر�أوا عن ممار�س����ات �سابقة
�ش����بيهة مبا منر به الآن ،حتى �أننا ميكن �أن
ن�ستنتج �أن الأكرثية ال�ساحقة من �سيا�سيينا
حتالفوا لإجها�ض حقوق موظفي وم�ستخدمي
و�أجراء القط����اع العام وحقهم يف �سل�س����لة
الرت����ب والروات����ب ،وك�أنهم �أي�ض���� ًا حتالفوا
جميع ًا على تدمري و�إنهاء اجلامعة اللبنانية،
لأنها جامعة الفق����راء والكادحني ،فتعاونوا
على خنقها وح�ص����ارها وتفريعها وتفريغها
و�إ�ضعافها ،ما جعل رئي�سها ي�رصخ بالدعوة
للإ���ض�راب لن�رصتها ،بعد �أن كان قد �س����بقه
�إىل ذلك يوم ًا ،رئي�س����ها الراحل �أ�سعد الدياب
ب�رصخته امل�ش����هورة« :ارفع����وا �أيديكم عن
اجلامعة».
بع����د �أن �أمعن����ت اليد نف�س����ها يف تدمري
التعلي����م الر�س����مي ،ف�ألغ����ت دور املعلمني
وكلي����ة الرتبي����ة ،وطبقّت �سيا�س����ة التعاقد،
وله����ذا تطاول����ت �أل�س����نتهم وممار�س����اتهم
و«عبقرياتهم» على جمل�س النواب؛ م�ص����در
الت�رشي����ع وتكوي����ن ال�س����لطات ..وك�أنهم ال
يعرفون �أن جمل�س النواب �س����يد ال�س����لطات
كما هو �سيد نف�سه ،مبا فيها حفظ �أمنه الذي
ال يخ�ض����ع �إال لرئي�س����ه ،وذاك ج����راء جتربة
هام����ة نتجت يف عز معركة اال�س����تقالل عام
 ،1943حينما ا�ستدعى رئي�س املجل�س �صربي
حم����ادة وكان مبنى جمل�س النواب حما�رصاً
من قبل �سلطات اال�س����تعمار الفرن�سي ،قائ َد
الدرك لي�س����لمه ر�س����ائل �إىل �سفراء الدول يف
لبنان ،فتلك أ� الكولونيل نوفل وخاف ،فا�ضطر
الرئي�����س حمادة �أن يبعث تلك الر�س����ائل مع
�أحد مرافقيه الذي خب�أها يف حذائه ،ويف تلك
اللحظ����ة ولدت فكرة �أم����ن املجل�س النيابي،
فكانت �رشطة جمل�س النواب.
ك�أنه����م مل ي����دروا �أن �أع�ض����اء املجل�س
النياب����ي اجتمعوا يف عز معركة اال�س����تقالل
يف دارة �آل �س��ل�ام يف امل�صيطبة بعد اعتقال
رئي�س اجلمهورية واحلكومة ب�ش����ارة اخلوري
وريا�ض ال�ص����لح وال����وزراء والزعيم النائب
عبد احلميد كرام����ي ،وقرروا متابعة من بقي
من احلكومة وهما نائب رئي�س����ها حبيب �أبو
�ش����هال ووزير الدفاع جميد �أر�سالن ،ممار�سة

مهام ال�س����لطة التنفيذية ،وكان معهم رئي�س
املجل�����س النياب����ي �ص��ب�ري حم����ادة الذين
انتقلوا �إىل ب�شامون ،ويومها طلبت احلكومة
بوزيريها من رئي�����س املجل�س �أن يوقع على
قراراتها ،فنبههم �أنه �سلطة مراقبة وت�رشيع.
ثمة �س�ؤال ُمل ّح :ما ذنب ه�ؤالء اللبنانيني،
�س����واء كانوا موظفني �أو �أ�س����اتذة ثانويني �أو
جامعي��ي�ن� ،أو �أُج����راء �أو عاطلني من العمل،
حتى ي�أخذهم ال�سيا�سيون �إىل ذاك اال�صطفاف
القاتل ،طائفي ًا ،وغرائزي ًا ومناطقي ًا ومذهبي ًا؟
ما ذنبهم ليفر�ض����وا عليهم ال�س����مع �إىل تلك
الببغ����اءات ال�سيا�س����ية ،املتقلبة واملتلونة،
ويح�رشونهم بني بي�ضة ق ّبان� ،أو بي�ضة حجل
�أو بني بي�ضتي دجاجة ونعامة..؟
فراغ يف الرئا�س����ة ..وك�أنه����ا املرة الأوىل
الت����ي حت����دث يف بل����د العجائ����ب ،خ����وف
ال�سيا�س����يني من الفراغ ما بعده خوف ،لكن
ماذا عن بلد ودولة منذ ت�سع �أو ع�رش �سنوات
بال موازنة عامة للدولة ،منها �س����ت �سنوات
يف عهد الرئي�س الأعجوبة الذي ا�ستفاق قبيل
نهاية واليته ليميز بني اخل�شب والذهب� ..أمل
يخفهم ذلك؟

ما الذنب الذي اقترفه
اللبنانيون ليأخذهم
السياسيون إلى اصطفاف
قاتل طائفيًا ومذهبيًا
وغرائزيًا ومناطقيًا؟

من����ذ �أول حكوم����ة يف عهد اال�س����تقالل
عام  1943برئا�س����ة ريا�ض ال�ص����لح ،كانت
البيان����ات احلكومي����ة ،وكان احلدي����ث عن
الإ�صالح ،وعن قانون انتخاب عادل يحفظ
حق التمثي����ل والتوازن الوطن����ي ،وما زال
الوعد قائم ًا ،وما زال �سيا�س����يون ينتجون
قانون ًا بعد قانون ،وكل واحد �أ�سو�أ من الذي
�سبقه �أو الذي �سي�أتي بعده.
م����اذا ميك����ن �أن يتلق����ى اللبناني����ون
م����ن �سيا�س����يينا� ،أحدهم ،وكث��ي�رون منهم
يتحدثون على طريق����ة هذا «الأحد» فاخر
بلهجة فيها الكثري من الفل�س����فة مل ي�سبقه
�إليها رمبا �أفالطون �أو نيت�ش����ه وال حتى ابن
خل����دون ،ب�أن الدول الك��ب�رى وبع�ض الدول
الإقليمي����ة ،ورمب����ا دول بينهم����ا هي التي
متنع االنفج����ار يف لبن����ان ،وال ترى مربراً
 الحظ����وا ال ت����رى مربراً  -حل����رب �أهلية،لأن احل����روب وال�رصاع����ات يف املنطق����ة،
وحتديداً يف �سورية والعراق ،وال�رصاع بني
الفل�سطينيني ،وال�رصاع اجلاري يف مناطق
�أبعد ،يف ليبيا واليمن وم�رص ،وال�ص����ومال
�أي�ض ًا ،وال�سودان ،هو يف �أحد وجوهه �رصاع
جيو ا�س��ت�راتيجي �ش����ديد يف ح�سا�سيته ال
يج����وز اللعب به ،يف خلق ب�����ؤرة توتر يف
لبنان قد ت�ؤثر عل����ى التوازنات ،وعلى دور
الكيان ال�صهيوين.
هل الحظتم مدى هذه العبقرية التي حتت
ظاللها يت ّم ن�سف �سل�س����لة الرتب والرواتب،
كما يتم ال�س����طو على الدالي����ة يف بحر ر�أ�س
بريوت ،وعلى الرو�ش����ة ،ويت����م �إجناز قانون
�إيج����ارات للم�س����ت�أجرين القدامى يق�ض����ي
بت�رشيد � 180ألف عائلة لبنانية� ..إنه كرنفال
ال�سيا�س����ية والدميقراطية اللبنانية ومفهوم
�س����وليدير ..ليبقى ال�س�����ؤال :متى يهبط على
اللبنانيني رئي�س م����ن املدخنة على طريقة
«بابا نويل»؟

�أحمد �شحادة
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حيتان المال تبتلع شاطئ بيروت
ق�ض���مة تل���و الأخرى ،ت�ض���يع
واجه���ة بريوت البحري���ة بني فكي
ال��ش�ركات اال�س���تثمارية اخلا�ص���ة
املنتفعة واملدعومة �سيا�سياً ،والتي
ال تقيم اعتباراً لتاريخ هذه الأمكنة
وجماليتها وما تختزنه من ذكريات،
�أو حلق اللبنانيني عموم ًا يف التمتع
بالأمالك البحرية العامة جمان ًا من
دون احلاجة لدفع فاتورة ا�ستجمام
خيالي���ة ،ناهيك عم���ا حتمله هذه
امل�شاريع من ت�شويه ل�صورة بريوت
الت���ي حف���رت يف �أذهان �س���كانها
وزائريها.
جرمي���ة تل���و الأخ���رى ترتكب
بحق الواجه���ات البحرية ،لي�س يف
بريوت فح�سب ،بل يف خمتلف املدن
ال�س���احلية بحجة تعزيز ال�سياحة
وتطويره���ا ،ويعت�ب�ر القيمون على
هذه امل�شاريع ال�ضخمة �أن من يقف
بوجهه���م يق���ف بوجه الإمن���اء ،ما
ح���دث يف جبيل وطربجا وال�ص���فرا
و�ص���ور ويف خليج ال�س���ان جورج،
يتك���رر الي���وم يف الرو�ش���ة ،حيث
يتم ابتالع ه���ذه الواجهة الطبيعية
التي تع���د �أحد �أبرز مع���امل لبنان
ال�س���ياحية على ي���د �رشكة عمالقة
تعمل بخطوات مت�س���ارعة على ردم
البحر وتطوي���ق الكورني�ش البحري
ب�أ�سالك �ش���ائكة و�س���ياج حديدي،
ورث���ة رفيق احلريري قرروا اليوم �أن
«ينتفع���وا» من ه���ذه الأمالك التي
توارثوه���ا والتي ت�ؤكد بلدية بريوت
�أنها «�أمالك خا�صة» ،يف حني ت�شري
املعلومات �إىل �أن ال�صحف العقارية
لبع�ض العقارات املوجودة يف دالية
الرو�شة مزورة و�أ�ضيفت �إليها �أمالك
بحرية عامة.
ت�ش�ي�ر التقديرات �إىل �أنه بحدود
ع���ام  2025ق���د ي�ص���بح ال�ش���اطئ
اللبناين «ا�سمنتياً» بالكامل جراء
�إقامة املنتجعات والفنادق الفخمة
القائم���ة على ردمي���ات البحر ،مما
�سيحرم الأجيال القادمة من فر�صة
التع���رف �إىل مدنه���م و�ش���واطئهم
الطبيعي���ة الت���ي راح���ت �ض���حية
لإغراءات ر�ؤو�س الأموال الكبرية.

حتركات مدنية
يف منطق����ة الرو�ش����ة� ،أقيمت
بع�ض التحركات املدنية بغر�ض
من����ع �إقام����ة م�ش����اريع يف تلك
املنطق����ة التي تع����د� ،إىل جانب
كونه����ا وجهة �س����ياحية ،مكان ًا
مق�ص����وداً لال�س����تجمام والتمتع
مبنظ����ر بحر ب��ي�روت وطبيعتها
م����ن دون �أي تكلفة ،ب����د�أت هذه
احلم��ل�ات الأهلي����ة بع����د القرار
بال�س����يطرة عل����ى دالية بريوت
وطرد �ص����ياديها و�سكانها منها،
لكنها مل تكن بامل�ستوى املطلوب
للوقوف يف وج����ه حيتان املال
وو�س����اطاتهم ال�سيا�سية الرفيعة
امل�ستوى ،وهكذا متت �إزالة بيوت
ال�صيادين وغرفهم اخل�شبية بعد
�إغرائهم باملال للرحيل ب�رسعة،
قب����ل �أن يت����م تطوي����ق املنطقة
ب�أ�س��ل�اك معدني����ة �ش����ائكة ،مت
ا�س����تخدام مثيالتها على واجهة
الكورني�ش.
وم����ع الأ�س����ف مل تتمك����ن
«احلملة الأهلي����ة للحفاظ على
دالية الرو�ش����ة» من ا�ستنها�ض
البريوتي��ي�ن ،ب����ل واللبناني��ي�ن
عموم����اً ،لالحت�ش����اد واملطالبة
ب����درء �أخط����ار هذه امل�ش����اريع
اال�س����منتية ،وقد اقت�رص التحرك
الأخري الذي قامت به على ح�ضور
قليل رفع بع�ض ال�ش����عارات مثل
«ارفعوا ور�شتكم عن رو�شتنا»،
ومت توزي����ع بي����ان ع����ن احلملة
لإظهار حقيقة ما يجري و�رضورة
قي����ام اللبناني��ي�ن باملطالب����ة
بحقوقه����م ،ومما ج����اء فيه «�أن
الدالية تتعر�����ض اليوم مل�رشوع
عقاري يهدد معاملها ،ويحد من
وجهة ا�س����تعمالها ،حمو ًال �إياها
من مرفق ع����ام ،ال بديل لبريوت
عن����ه� ،إىل مكان خا�ص �ش����بيه
بالكثري من الفنادق واملنتجعات
ال�س����ياحية املتناثرة على طول
ال�ش����اطئ اللبن����اين ،فب����دءاً من
الع����ام � 1995س����جل فيها �رشاء

�أرا�ض كثرية مل�صلحة �رشكات عقارية،
ا�س����تحوذت على الن�س����بة الأكرب منها،
واليوم تتح����رك هذه ال�رشكات من �أجل
�إقامة م�رشوع عق����اري �أو فندقي جديد
على املجال العام العفوي ،املوروث من
التاريخ القدمي� ،أي قبل ن�شوء امل�صالح
اخلا�صة التي ال تعري اهتمام ًا لل�صالح
العام».

وزارة البيئة
املفارق���ة �أن ال��ش�روع يف ه���ذا
امل�رشوع اخلطري يف منطقة الرو�ش���ة
الذي يهدد بحج���ب الواجهة البحرية
متام���اً ،يتزامن مع �إعالن وزير البيئة
حمم���د امل�ش���نوق� ،أن جمل�س الوزراء
وافق على امل�رشوع املقرتح من وزارة
البيئة لإعداد خمطط توجيهي مقرون
بدرا�س���ة تق���ومي بيئي ا�س�ت�راتيجي
حلماي���ة قم���م اجلب���ال واملناط���ق
الطبيعية وتنظيم ا�س���تثمار ال�شواطئ
وامل�س���احات اخل��ض�راء والأرا�ض���ي
الزراعية يف لبنان.
وت�ش�ي�ر وزارة البيئة �إىل �أن غياب
املخطط���ات التوجيهية ،يف لبنان� ،أو
�ض���عفها� ،أدى �إىل التو�س���ع العمراين
الع�ش���وائي يف جميع �أنح���اء البالد،
علم ًا �أن املخططات التوجيهية غائبة
عن نح���و  84يف املئة من م�س���احة
لبنان كما هو وارد يف �إح�ص���اء عام
.2004

ووفق كالم وزي���ر البيئة ،وهو ابن
بريوت« ،ف�إن املنتجعات ال�س���ياحية
عل���ى ال�س���احل اللبناين قد �س���ببت
وال تزال ت����آكل ال�ش���واطئ التي تعد

�أمالك ًا عامة وت�شارك يف تلوث املياه
البحري���ة ،فاملنتجعات ال�س���احلية
ت�رصف املياه املبتذلة ومياه �أحوا�ض
ال�سباحة مبا�رشة يف البحر» ،وبقراءة

| �شواطئ لبنان
يف �صيدا ،يعترب املخطط التوجيهي للواجهة البحرية منوذج ًا
�ص���ارخ ًا للتخطي���ط املديني الع�ش���وائي ،فامل��ش�روع ،الذي بد�أ
تنفيذه عام  ،1995اقتطع ق�س���م ًا كبرياً من ال�شاطئ �شمال املدينة،
ودمر الواجهة البحرية ل�ص���يدا القدمية وف�صلها عن البحر ف�ص ًال
تام���اً ،و�ألغى حو�ض امليناء القدمي بالإن�ش���اءات ،وردم البحر ،ثم
�إن ت�ص���ميم الواجهة البحرية ل�ص���يدا تعار�ض مع تقرير منظمة
الأوني�س���كو الذي يطلب احلفاظ على ات�ص���ال املدينة القدمية مع
البح���ر عرب امليناء وع���دم مرور االوتو�س�ت�راد البحري عربه ،وقد
نادى عدد كبري من املهند�س�ي�ن ع���ام  ،1993عندما قررت الدولة
تنفيذ االوتو�سرتاد ،ب�رضورة نقل م�ساره �إىل �رشق املدينة وخارج
نطاقها العقاري ،و�أمام اعرتا�ض جتار �صيدا خوف ًا على م�صاحلهم
من �إبعاد االوتو�س�ت�راد عن املدينة ،قررت الدولة حتويل البولفار
البحري �إىل طريق �رسيع� ،أما املكب على �شاطئ �صيدا ف�أ�صبح يف
حج���م جبل اقتحم املياه ع�رشات الأمتار ،وهو يوزع نفاياته على
ال�شواطئ املجاورة.
و�أما �شاطئ �ص���ور ،ومعظمه رملي ،فيمتد من منطقة جل البحر
و�ص���و ًال حت���ى خميم الر�ش���يدية ،وقد احتلت حممية �ص���ور جز�أه
اجلنوبي ،وتقوم البلدية منذ �سنوات بت�أجري هذا ال�شاطئ مل�ستثمرين
�أقاموا عليه م�س���ابح ومقاهي وخيم ًا لرواد التنزه وال�سباحة ،وقد
تعر�ض بني منت�ص���ف الثمانينات و�أوائل الت�سعينات ل�رسقة رماله

التي �س���حبت منها �آالف الأطنان ،وبرزت م�ش���كلة االوتو�سرتاد على
مدخل �ص���ور ال�رشقي ك�أحد �أبرز التعديات على �شاطئ املدينة ،فقد
ردم ال�ش���اطئ الرملي ،وردمت معه �آثار نفي�سة ،ومر الإ�سفلت فوقه،
ومل تنفع اعرتا�ضات �أبناء املدينة يف وقف الأذى.
وبني �ص���ور والناق���ورة ميتد �أحد �أجمل ال�ش���واطئ و�أنظفها يف
لبنان ،ومعظمه رملي ،وتنت�رش يف حماذاته ب�س���اتني احلم�ض���يات
وامل���وز ،لكن �ش���اطئ الناقورة ،الذي مل تعبث ب���ه �أيدي املواطنني
�أثن���اء االحتالل «الإ�رسائيلي» على م���دى  23عاماً� ،رسق االحتالل
كل رماله.
خالل �سنوات احلرب الأهلية ،من منت�صف ال�سبعينات �إىل �أوائل
الت�سعينات ،هيمنت قوى الأمر الواقع على ال�شاطئ اللبناين ،ف�أقامت
موانئ غري �رشعية ومنتجعات ومن�ش����آت عمرانية غري مرخ�ص���ة،
بل وهبت بع�ض النافذين فيها �أجزاء من ال�ش���اطئ ،ويف ال�س���نوات
الالحقة ،مع فورة االوتو�سرتادات ال�ساحلية ،ردمت امتدادات كبرية،
وب���ات العابر ال يرى من ال�ش���اطئ ،وحتى من البح���ر� ،إال �إطالالت
نادرة كل ب�ضعة كيلومرتات ،ومل تنج من عمليات الق�ضم والردم �إال
م�ساحات �ضئيلة.
ومما ال �ش���ك فيه �أن ملف ال�ش���اطئ اللبناين هو ملف �سيا�سي
بامتياز ،و�إال ،فبماذا نف�رس ف�شل كل احلكومات يف معاجلة مو�ضوع
االعتداء على الأمالك البحرية.
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قوانني الأمالك البحرية

كلماته ال ي�س���ع املرء �إال �أن
يت�س���اءل عن �س���بب �سكوت
وزارة البيئة عن �أب�شع جرمية
ترتكب بحق �ش���اطئ بريوت
وواجهتها البحرية ،وملاذا مل
يحرك الوزير املعني �س���اكن ًا
�إزاء امل�رشوع املذكور؟!

الواجهات البحرية
يف الواقع ،تع����اين معظم
امل����دن ال�س����احلية م����ن قيام
منتجعات وم�شاريع ا�ستثمارية
�ض����خمة متعدية على الأمالك
البحرية العامة� ،إذ تنت�رش عدة
م�س����ابح ومنتجعات ومطاعم
قائمة عل����ى �أمالك عامة على

م�س����احات كبرية من ال�شاطئ
املمتد من جبي����ل �إىل جونية
والزوق وال�سان جورج ودالية
بريوت.
يف العام  1991مت الإعالن
عن بدء م�رشوع �إعادة� إعمار
و�س���ط بريوت ال���ذي دمرته
احل���رب ،وحل���ظ ردم البحر
على م�س���احة  60هكت���اراً،
�أي م���ا يقارب ثلث م�س���احة
الو�س���ط التجاري ،وقد غريت
الردمي���ات مالم���ح �ش���اطئ
العا�ص���مة الذي ميتد عقاري ًا
من فندق ال�س���مرلند والرملة
البي�ضاء وعني املري�سة حتى
نه���ر بريوت بط���ول نحو 10
كيلومرتات.

قب���ل �س���نوات ،وبعدم���ا
تغا�ض���ى اللبنانيون طوي ًال
عما قامت به �رشكة �سوليدير
جله���ة ردم البحر وال�س���طو
على الأمالك العامة يف و�سط
ب�ي�روت والواجه���ة البحرية
القريبة منه���ا ،ظهرت عملية
التعدي على خليج ال�س���ان
ج���ورج بال�رسع���ة والوترية
نف�س���ها التي تربز اليوم يف
الرو�ش���ة ،هكذا� ،أقيم ال�سياج
احلديدي عل���ى عجل ورفعت
عليه الفت���ات دعائية كربى
للم�رشوع املزمع �إقامته ،ويف
غ�ضون �أيام حرم اللبنانيون
من فر�ص���ة اال�ستمتاع مبنظر
البح���ر وارت�ش���اف القه���وة
ال�ص���باحية قبال���ة خلي���ج
ال�سان جورج الذي كان ملك ًا
للدولة ومتت �رسقته عالنية.
ميتد خليج ال�سان جورج
عل���ى م�س���احة � 66ألف مرت
مربع ،ولطاملا كان ملك ًا عام ًا
�إىل �أن ظهرت �رشكة �سوليدير
و�سطت عليه «قانونياً» ،فقد
قدمته له���ا الدولة على طبق
من ف�ض���ة� ،إذ مبوجب اتفاق
ثنائي ومن دون �أي مناق�صة
منحتها كل العق���ارات التي
تولدت عقب الردم ،بالإ�ضافة
�إىل منحه���ا ح���ق ا�س���تثمار
املرف�أ نف�س���ه ملدة � 50س���نة
قابل���ة للتجديد مببلغ 2500
لرية �س���نوي ًا فقط ال غري عن
كل مرت مربع.
لي����س ه���ذا فح�س���ب ،بل
�إن كل الإن�ش���اءات القائم���ة
اليوم عل���ى اخلليج املردوم
تخال���ف كل القوانني ،وجرى
ترخي�ص���ها مبوجب مرا�سيم
ا�س���تثنائية م�ص���ممة على
قيا����س املنتفع�ي�ن من هذه
الإن�ش���اءات ،وال �سيما �رشكة
«تطوي���ر واجه���ة ب�ي�روت
البحري���ة» ،الت���ي متتل���ك
«�س���وليدير» نف�س���ها ن�صف
�أ�س���همها ،يف ح�ي�ن متتل���ك
�رشكة «�س���تو ووترفرونت»،
وهك���ذا �أقيم���ت الزيتون���ة
ب���اي التي ميكن الق���ول �إنها
للأثرياء فقط.
جراء ذلك ،انطلقت حركة
�أطلق���ت على نف�س���ها ا�س���م
«م�شاع ــــ ال�سرتداد الأمالك
العام���ة» ،واخت���ارت �إقامة
�أول ن�ش���اطاتها على خليج
ال�س���ان جورج املردوم ،نظراً

حدد قرار �ص���در عام  1925الأم�ل�اك البحرية
بالأرا�ض���ي التي متتد من �أبعد م�سافة ي�صل �إليها
املوج يف ال�ش���تاء عرب �ش���واطئ الرمل واحل�صى
�إىل م�س���افة  12مي�ل�اً يف عر�ض البحر ،م�ض���يف ًا
�أن هذه امللكية ال تكت�س���ب بفعل الزمن �أو تُباع،
وعام � 1966صدر مر�سوم حدد نظام البناء والفرز
وال�ض���م واال�س���تثمار وامل�س���احة الدنيا والطول
الأدن���ى للواجه���ة البحري���ة ومعدل اال�س���تثمار
ال�س���طحي ،و�أورد �رشوط ال�سماح بتخ�صي�ص جزء
من ال�شاطئ لال�ستثمار ،و�أهمها �أن يكون امل�رشوع
ذا �صفة عامة وله مربرات �س���ياحية �أو �صناعية
وال يكون عائق ًا لوحدة ال�ش���اطئ ،ونظم مر�س���وم
تطبيقي �صدر يف ال�سنة نف�سها منطقة الكورني�ش
البح���ري ملدينة بريوت ،من عني املري�س���ة حتى

اجلناح ،حيث �س���مح ب�ش���كل ا�س���تثنائي ب�إقامة
م�ؤ�س�س���ات ريا�ضية وبحرية وم�س���ابح ومطاعم،
على �أن يبقى عامل اال�ستثمار فيها منخف�ضاً ،و�أال
يتعدى ارتفاع الأبنية م�ستوى الطريق ،مع وجوب
تنظيم �سطوحها على �ش���كل حدائق تو�ضع حتت
ت�رصف بلدية بريوت لتحولها �إىل متنزهات عامة.
و�رسع���ان ما �أق���رت قوانني جدي���دة �أدخلت
ا�س���تثناءات �س���محت بتخط���ي �أح���كام قانون
حماية ال�ش���واطئ ،لت�ش���جيع احلركة ال�سياحية
وامل�س���اعدة على قي���ام �إن�ش���اءات فندقي���ة
جديدة مب�س���توى عاملي ،وزيادة عامل اال�ستثمار
العام الأق�ص���ى بني  10و 40يف املئة ،وعدم تقيد
الأبنية باالرتفاع الأق�ص���ى وب�رشوط االنتفاع من
الأمالك البحرية.

�إىل رمزيت���ه الوا�ض���حة وال�ش���املة ،وقد
نظم���ت يوم ًا دعت فيه جمي���ع اللبنانيني
�إىل املجيء �إىل خليج ال�س���ان جورج الذي
�أ�ص���بح مين���اء لليخ���وت للجلو�س على
الر�ص���يف اخل�ش���بي وق�ض���اء وقت ممتع
م���ن دون احلاجة للجلو����س يف املطاعم
واملقاهي ودفع فاتورة كبرية.
بح�س���ب منظمي احلرك���ة «ف�إنها بد�أت
عملها انطالق ًا من ال�س���ان جورج ال�سرتداد
الر�ص���يف البحري الذي م���ن املفرو�ض �أن
يك���ون ملف ًا عاماً ،خ�صو�ص��� ًا �أن الردميات
على البحر ت�ش���كل ملك ًا عام���اً ،لكن عند
ال�سوليدير �أ�صبحت الردميات ملك ًا خا�ص ًا
خ�صو�ص ًا من منطقة «الزيتونة باي» التي
و�ضعت  7ممنوعات للدخول �إليها «ممنوع
الت�ص���وير ،ممنوع الكالب ،ممنوع الأركيلة،
ممنوع التج���ارة ،ممنوع الدراجات ،ممنوع
املو�س���يقى وال�ض���جيج» ،وامل�سموح هو
�أن تدخل �إىل ه���ذه الأماكن لت�أكل وت�رشب
فقط ،لذلك ف�إن املطلوب ا�س�ت�رداد اخلليج
الذي هو من الأمالك العامة ،بعد �أن حتول
�إىل �أمالك للأغنياء واخلليجيني و�أ�صحاب
اليخوت الفخمة».

مذهل����ة :ر�ؤ�س����اء ووزراء ون����واب حالي����ون
و�سابقون و�أحزاب وقيادات حزبية وزعامات
حملية و�أتباع وحما�س����يب يحملون �ص����فة
م�ستثمرين �أو متمولني ،وم�ؤ�س�سات �سياحية
م�شهورة وغري م�ش����هورة ومن�ش�آت �صناعية
وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة
وع�سكرية ومالعب ريا�ضية و�أماكن للعبادة
و�شاليهات وق�ص����ور وم�س����اكن خا�صة ،كل
ه�ؤالء م�شرتكون يف عمليات منظمة وحممية
لل�سطو على الأمالك العامة البحرية.
وقد �أع����دت ال����وزارة تقريراً �ش����ام ًال عن
الأمالك البحرية ،ورد فيه ،ك�ش����ف ب�أ�س����ماء
املخالفني ،وعدد املخالفات يف كل الأرا�ضي
اللبنانية ،كذلك ت�ض����من جداول باملرا�س����يم
ال�ص����ادرة واملخالف����ات ،واملرا�س��ل�ات بني
ال����وزارة واجلهات املعنية ح����ول التعديات
لإزالته����ا ودف����ع الغرامات وفق املرا�س����يم
املوجودة.
وقد بلغ جمموع املخالفات على الأمالك
العامة البحرية يف ال�شمال واجلنوب وبريوت
وجبل لبنان ،بح�س����ب تقرير الوزارة1068« ،
خمالفة ،ونوعية هذه املخالفات ردم للبحر،
وثم����ة خمالفات لدى �أ�ص����حابها مرا�س����يم
�صادرة وفق الأ�صول� ،إمنا جتاوزوا بالتعدي
امل�س����احات املرخ�ص����ة لهم» ،وهك����ذا ف�إن
ال�شاطئ �أ�ص����بح ملك ًا ملجموعة من النا�س،
وال ي�ستطيع املواطن العادي اال�ستفادة منه
ومن مياهه.
�إن مو�ض����وع الأم��ل�اك البحري����ة �ش����غل
وي�شغل املعنيني مبحاربة الف�ساد منذ وقت
طوي����ل ،مع العلم �أنه يوج����د م�رشوع قانون
ملعاجل����ة م�ش����كلة التعدي����ات يف املجل�س
النيابي منذ الع����ام � ،2006إال �أنه مل يناق�ش
حتى الآن ما ي�ش����ي بوجود تواط�ؤ خفي بني
ال�سيا�سيني على عدم �إعطاء هذا امللف حقه
م����ن املعاجلة ،هذه املعاجلة التي �إن حدثت
�سيكون لها نتائج �إيجابية على تفعيل هيبة
الدولة �أوالً ،وعلى خزين����ة الدولة وماليتها
العامة ثانياً.

التعدي على الأمالك
يف الواقع يبدو الو�ضع على الأر�ض مزري ًا
للغاية� ،إذ يبلغ عدد امل�ؤ�س�س����ات ال�سياحية
البحرية التي ت�ش����غل �أمالك ًا عامة نحو 220
م�ؤ�س�س����ة ،حيث هناك �إ�شغاالت �أخرى ،منها
تاب����ع للوزارات والبلدي����ات واجلي�ش ،وجزء
كب��ي�ر منها �س����كني ق����د ال يتع����دى الغرفة
الواحدة ،ف�ض��ل� ًا عن ردميات تابعة مل�ؤ�س�سة
كهرباء لبنان.
�أم����ا امل�ؤ�س�س����ات ال�س����ياحية البحرية،
فمعظمها حاز تراخي�ص �إ�ش����غال قبل قيامها
يف ظروف ا�س����تثنائية خ��ل�ال احلرب ،وهذه
الرتاخي�ص �ألغيت يف ما بعد ،ما يجعل هذه
امل�ؤ�س�سات �رشعية ،لكن غري قانونية.
وقد ك�ش����ف تقرير ر�س����مي رفعت����ه وزارة
الأ�شغال العامة �إىل رئا�سة احلكومة معطيات
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انتصار  25أيار ..فاتحة
االنتصارات
م��ع فج��ر اخلام���س والع�رشين م��ن �أيار م��ن العام
 ،2000كان لبن��ان ،ب��ل و�سائ��ر الأمة ،عل��ى موعد مع
االنت�ص��ار املنعط��ف والتح��ول التاريخ��ي م��ع �سياق
ومنطية جديدة يف ال��صراع العربي ال�صهيوين ،عندما
بد�أ يهودا باراك ب�إعطاء الأوامر لقواته املحتلة لأر�ض
اجلن��وب اللبن��اين العزي��ز باالن�سح��اب ،ال��ذي فر�ضته
املقاوم��ة و«ح��زب اهلل» عليه بالقوة ،فه��و مل ين�سحب
التزام ًا منه بالقرار  ،425لأنه ما تعود �أن يقيم االعتبار
لكل الهيئات وامل�ؤ�س�س��ات الدولية وقراراتها ،بل �أجرب
عل��ى تنفيذه حت��ت وط���أة �رضبات املقاوم��ة و«حزب
اهلل» هذا االنت�صار املدوي جاء لي�ؤكد حقيقة واحدة ال
ثانية لها� ،أن��ه يف اللحظة التي �أغلق فيها جنود العدو
البوابات الفا�صلة بني فل�سطني املحتلة ولبنان �إىل غري
رجعة� ،أغلقت معه بوابات زمن الهزائم ،ل ُتفتح مكانها
بواب��ات زمن االنت�صارات ،وقد �أكد كل ال�سياق الالحق
للحروب مع هذا العدو و�آلة عدوانه وقتله� ،أن املقاومة
من لبنان �إىل فل�سطني ب��د�أت تراكم االنت�صارات عليه،
فف��ي مت��وز م��ن الع��ام  2005كان قط��اع غ��زة ي�سجل
االنت�ص��ار الأول عل��ى �أر���ض فل�سط�ين ،حي��ث �أرغ��م
املقب��ور �شارون وقوات��ه على االن�سحاب م��ن القطاع،
بعد �أن دمرت امل�ستوطنات و�أخلت قطعان امل�ستوطنني
منه��ا ،ويف �آب العام  2006انت�رصت املقاومة و«حزب
اهلل» عل��ى الكي��ان ال�صهي��وين ،بع��د ع��دوان ا�ستمر 33
يوم�� ًا على لبن��ان مبدنه وق��راه ،هذا الع��دوان الذي مل
ي�سل��م منه ال ب�رش وال حج��ر وال �شجر ،حيث فر�ض هذا
االنت�صار على ق��ادة و�سا�سة الكيان �إىل ت�شكيل «جلنة
فين��و غ��راد» للتحقي��ق يف �أ�سباب الهزمي��ة ،والقرارات
والتو�صي��ات الت��ي ج��اءت به��ا ه��ذه اللجنة م��ا زالت
تداعياته��ا تتفاعل حتى يومنا هذا ،ويف كانون الثاين
م��ن الع��ام  2009كان ال�شع��ب الفل�سطين��ي ومقاومت��ه
عل��ى �أر���ض قط��اع غزة عل��ى موعد جديد م��ن حتقيق
انت�صارهم الثاين ،بعد العدوان ال�صهيوين على القطاع
ا�ستمر  22يوم�� ًا ارتكبت فيه قوات العدو �أب�شع املجازر
بح��ق �أهلنا هناك ،حيث ا�ستخدم اجلي�ش «الإ�رسائيلي»
الفو�سف��ور احل��ارق وعلى نطاق وا�سع ،م��ع اليورانيوم
املُخ�ض��ب ،وكان له��ذا االنت�ص��ار تداعيات��ه املبا�رشة
على قادة الكي��ان كمرتكبني جلرائم احلرب ،من خالل
م��ا جاء به تقرير غولد�ستون م��ن نتائج �أرغمت بع�ض
دول الغرب الأوروب��ي فر�ض القيود على زيارات قادة
الكي��ان �إليه��ا ،وامتن��اع الكثريي��ن من ه���ؤالء القادة
ال�سيا�سي�ين والع�سكري�ين والأمني�ين م��ن زي��ارة هذه
ال��دول خ�شي��ة التوقيف واالعتق��ال ،ومتكنت املقاومة
الفل�سطيني��ة عل��ى �أر�ض قطاع غ��زة يف العامني 2012
و  2014م��ن رد الع��دوان ال�صهي��وين ومنعه من حتقيق
�أهداف��ه يف العدوان ،حيث ولأول م��رة بد�أت تت�أكد ولو
تدريجي�� ًا معادلة الردع املتقابل ،الذي بد�أت املقاومة
على �أر�ض فل�سطني حتققه من خالل توجيه ال�رضبات
ال�صاروخية لعمق الكيان ومدنه.
وخت��ام الق��ول وبعد م��رور �أربع��ة ع�رش عام�� ًا على
انت�ص��ار املقاوم��ة يف لبن��ان ،ورغ��م حم��اوالت النيل
منها تارة يف الت�شكيك ب�صدق توجهاتها ،ويف اتهامها
بالعم��ل ل�صالح �أجن��دات تتجاوز حدود لبن��ان ..وتارة
�أخ��رى يف حماولة تخوينها ب�سب��ب قتالها على الأر�ض
ال�سوري��ة ،طوراً يف مذهبتها البغي�ضة ..ولكن ،ورغم كل
ذلك� ،ستبقى املقاومة يف لبنان كما يف فل�سطني ،ع�صية
على االنك�سار والنيل منها ،لأنها م�رشوع �شعوب �أرادت
احلياة والكرامة والعزة الوطنية و�أبت الذل واملهانة.

رامز م�صطفى
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األمن والبرنامج ..وحكومة التوافق
كما هو احلال دوم��� ًا ،ومثل ما
حدث يف مرات �سابقة ،ال يريد طرفا
االنق�س���ام /امل�ص���احلة� ،سماع �أي
�س�ؤال عن عقبات �أو عرثات تعرت�ض
ما ي���رون في���ه اندفاع���ة كبرية،
�ست�سفر عن م�صاحلة متحققة ،تبد�أ
بت�شكيل حكومة التوافق ،وتتبعها
خطوات �أخرى.
من املت�ص���ور �أن �أحداً ال يرف�ض
�إجناز م�ص���احلة فل�سطينية ،تنهي
مرحلة بائ�س���ة ،و�أداء �أحلق �رضراً
كبرياً بفل�س���طني ،ومكانة الق�ضية
الفل�س���طينية ،لك���ن جم���رد اجلهر
اليومي بت�أييد امل�صاحلة وبركاتها،
ال يعني �أنها �أ�صبحت واقع ًا قائم ًا،
كما �أنه ال يعني بال�رضورة اعتبار
اجلهد القائم يف م�صلحة امل�صاحلة
املطلوبة ،و�أ�سا�س��� ًا يف م�ص���لحة
فل�سطني وق�ضيتها.
جملة من الأ�س���ئلة بد�أت تطرح
نف�س���ها بقوة ،حول م����آل اجلهود
القائم���ة لإجن���از امل�ص���احلة ،وال
ت�ستند هذه الأ�سئلة �إىل ما تنطق به
التجارب ال�سابقة وح�سب ،بل �أي�ض ًا
�إىل امل�س���ار الذي يعتربه الطرفان
حماط��� ًا بكث�ي�ر م���ن ال�ضو�ض���اء
الإن�ش���ائية ،عن اخلري العميم الذي
�ست�أتي به جهودهما.
وب�رصف النظر ع���ن حقيقة �أن
البدء بت�ش���كيل احلكوم���ة ،يعني
اختيار طريق للف�شل ،بغياب ترتيب
الزم للم�ؤ�س�س���ة الأم� ،أي منظم���ة
التحرير الفل�سطينية ،ف�إن العقبات
الفعلية يف ت�ش���كيل احلكومة بد�أت
بالظه���ور ،ويت���م التعام���ل معها
على طريق���ة ،خياطة اجلروح دون
تنظيف.
يف ت�رصيحات مل�س����ؤولني من
الطرف�ي�ن ،ف�إن احلكوم���ة العتيدة
�س���تب�رص النور قريب��� ًا ،فقد حتدث
الناطق با�س���م رئا�س���ة ال�س���لطة
(واللجن���ة املركزي���ة حلركة فتح
�أي�ض ًا) نبيل �أبو ردينة ،ويف �أعقاب
اجتم���اع للجن���ة املركزي���ة ،عن
ا�س���تماع اللجن���ة «�إىل تقرير من
عزام الأحمد حول اجلهود املبذولة
لت�شكيل حكومة (الوفاق الوطني)،
الت���ي �ستت�ش���كل من امل�س���تقلني
(التكنوق���راط) ،والتي م���ن املقرر
�أن ت����ؤدي اليم�ي�ن القانونية �أمام
ال�سيد الرئي�س يف غ�ضون �أ�سبوع»،
(نُ��ش�رت هذه الت�رصيح���ات مطلع
الأ�سبوع اجلاري).
كالم باملعنى نف�س���ه �صدر عن
مو�س���ى �أبو م���رزوق؛ نائب رئي�س
املكت���ب ال�سيا�س���ي لـ«حرك���ة
حما�س» ،والذي �أو�ضح �أن حركتي
حما����س وفت���ح راعت���ا �أن يكون
الوزراء م�س���تقلني ،وعليهم �ش���به

م�س�ؤول ملف امل�صاحلة الفل�سطينية يف «فتح» عزام الأحمد وع�ضو املكتب ال�سيا�سي لــ«حما�س» مو�سى �أبو مرزوق

�إجم���اع وطن���ي ،وملفاتهم نظيفة،
بالإ�ض���افة لعدم وج���ود «فيتو»
�إقليمي ودويل ،م�ضيف ًا� :أن «حكومة
التواف���ق الوطني املقبلة �س���تعيد
توحيد ال���وزارات بني كل من قطاع
غ���زة وال�ض���فة الغربي���ة املحتلة
با�ستثناء وزارة الداخلية».

عقدة الأمن
م���ا نفهم���ه م���ن الت�رصيحات
�أع�ل�اه� ،أن الإع�ل�ان ع���ن والدة
احلكوم���ة بات قريب��� ًا ،لكن حديث
قيادي حما�س مو�س���ى �أبو مرزوق
ع���ن توحيد ال���وزارات يثري الكثري
من الت�س���ا�ؤالت ،فهو ي�ش�ي�ر �إىل �أن
الوحدة لن ت�ش���مل وزارة الداخلية،
يفهم من ه���ذا �أنه �س���تكون هناك
وزارت���ان للداخلية ،واحدة يف غزة
و�أخرى يف رام اهلل ،ووجود وزارتني
يعني وج���ود وزيري���ن ،ويف هذه
احلالة هل �س���ي�ؤدي وزيران اليمني
�أمام الرئي�س؟
يبدو الأم���ر مثرياً لل�س���خرية،
ولكنه���ا �أ�س���ئلة م�رشوع���ة متام ًا،
وت�رشع الباب �أمام ت�سا�ؤل �أكرب عن
كيفية حل هذه العقدة اجلدية ،من
يذكر جمريات اجلوالت ال�س���ابقة،
�س���تح�رض �أمام���ه عل���ى الف���ور
حكاي���ة م���ا يعرف بعق���دة الأمن،
ومب�ستوياتها املتعددة.
يف امل�ستوى الأول يثار مو�ضوع

«الأمن الفل�سطيني» ووظيفته وفق
منطوق اتفاق �أو�س���لو ،هنا تعيني
لوظيفة ت�س���بب �شعوراً بالعار لأي
وطني فل�سطيني ،لقد عرب قياديون
يف ال�س���لطة املت�ش���كلة مبوج���ب
�أو�س���لو عن حقيقة ه���ذه الوظيفة
دون جماملة �أو تزويق ،قال �أحدهم:
«مهمتن���ا حماية االتف���اق ،وهذا
يعني حتى حماية امل�ستوطنني».
انه���ار جان���ب كبري م���ن هذه
الوظيفة �أثناء انتفا�ض���ة الأق�صى،
واليوم عادت م���ن خالل ما يعرف
بالتن�س���يق الأمني ،وه���ذه مهمة
قذرة ،ويكفي.
الآن وعن���د احلديث عن حكومة
جديدة ووزي���ر داخلي���ة ،يتوجب
تعيني الوظيف���ة الأمنية للأجهزة
الفل�س���طينية ،هي تقوم بالتن�سيق
الأمني املبا��ش�ر مع العدو املحتل
يف ال�ض���فة ،وحتمي �أمن احلكومة
يف غ���زة ،وال ت�ت�ردد يف املكانني
بقم���ع االحتجاج���ات ال�ش���عبية
حتى لو كانت مناه�ض���ة لالحتالل
مبا�رشة( ،مناذج �أداء ال�س���لطة يف
اخللي���ل وغريه���ا ،ويف غ���زة يوم
ذكرى النكبة م�ؤخراً).
يف امل�س���توى الث���اين ،ي�ب�رز
مو�ض���وع النفوذ واملحا�ص�صة بني
طريف االنق�سام /امل�صاحلة ،تورطت
الأجه���زة الأمنية ب�ش���كل كبري يف
ال�ضفة وغزة ،الوالءات موزعة بني
احلكومتني واحلزبني احلاكمني يف

ال�ض���فة والقطاع ،ال�صعوبات التي
تواجه الطرفني على هذا امل�ستوى،
ال تقل ع���ن املع�ض���لة احلادة يف
امل�ستوى الأول.
دار كالم ع���ن �إع���ادة هيكل���ة
للأجهزة الأمني���ة تتوالها م�رص،
وقال �أبو م���رزوق� :إن مهمة �إعادة
هيكل���ة �أجهزة الأم���ن وتوحيدها
�ستكون من ن�صيب اللجنة الأمنية
العربية برئا�س���ة م�رص ،م�ش�ي�راً
�إىل �أن وزي���ر الداخلية يف حكومة
التوافق لن يغري يف هيكلة الوزارة.
وكانت م�صادر فل�سطينية نقلت
عن ع���زام الأحمد ،ع�ض���و مركزية
فتح ،كالم ًا باملعنى نف�س���ه حول
هيكل���ة الأجهزة الأمني���ة ،و�إعادة
بنائه���ا ،و�إن كان الأحم���د مل ي�أت
على ذكر جلنة عربية ،م�ش�ي�راً �إىل
�أن االتفاق مت مع م�رص ،وقد رف�ضت
امل�صادر امل�رصية املعنية التعليق
مبا�رشة على هذا املو�ض���وع ،و�إن
كان���ت نفت العل���م باتفاق يخ�ص
الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.
يف كل ح���ال ،تبقى عقدة الأمن
و�أجهزته قائمة ،وهي �سبب رئي�سي
يف ط���رح الكثري من الت�س���ا�ؤالت،
ح���ول م����آل جه���ود امل�ص���احلة،
وق���د يك���ون ممكن ًا عل���ى نحو ما،
تخطي م�ش���كالت النفوذ واحل�ص�ص
والرتتيب���ات املتعلق���ة بالهيكلة،
(وذل���ك رغم ما �أثري ع���ن ترقيات
ج���رت يف وزارات حكومة غزة يف
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الفرتة الأخرية ،والتي قال عنها �أبو
مرزوق� ،إن هناك «بع�ض التغيريات
الطفيفة التي ال ت���كاد تذكر ،وهي
ح���االت حم���دودة و�رضورية جداً،
ويف وقتها ،ومبوج���ب القانون»)،
ولكن م���اذا عن الوظيف���ة والدور
اللذي���ن �س���تقوم بهم���ا الأجهزة
الأمنية؟

 ..وعقدة الربنامج
تتجاهل حركة فتح وال�س���لطة
يف رام اهلل �أي دور للمجل����س
الت�رشيعي يف ت�شكيل ومنح الثقة
للحكومة العتيدة ،يف املقابل تظهر
حما����س �إ�رصاراً على دور وا�ض���ح
للمجل�س الت�رشيع���ي ،فقد �أكد �أبو
م���رزوق «�أن املجل����س الت�رشيعي
الفل�س���طيني �سينعقد بعد �شهر من
ت�ش���كيل حكوم���ة التوافق الوطني
الفل�س���طينية ملنح الثقة للحكومة
واختيار رئا�سة جديدة له ،و�إعادة
ترتيب �أموره الإدارية».
مل تتعامل ال�سلطة يوم ًا بجدية
مع املجل�س الذي ت�ش���كل حما�س
غالبية فيه ،ومن املتوقع �أن تتذرع
ال�سلطة مبقولة �إن احلكومة م�ؤقتة
ومهمته���ا ه���ي �إج���راء انتخابات
رئا�سية وت�رشيعية ،وبالتايل لي�س
م���ن داع لإجراء من���ح الثقة ،ومن
جمل�س انتهت �صالحيته القانونية.
ووفق م�ص���ادر فل�سطينية ،ف�إن

حما�س حتر�ص على دور للمجل�س،
وتريد تكري�س ح�ض���وره ،من خالل
�إم���رار احلكومة ع�ب�ره ،ويف حال
جرى ت�أجيل لالنتخابات لأي �سبب
من الأ�س���باب ،ف�إن املجل�س يكون
�صاحب ح�ضور يف امل�شهد ،ب�رصف
النظر عن �أهمي���ة ما ميكنه القيام
ب���ه ،ويبدو التفكري على هذا النحو
مفهوم ًا ،خ�صو�ص��� ًا م���ع الإهمال
املتعم���د والطويل الذي مار�س���ته
ال�سلطة جتاه جمل�س منتخب.
ولكن ال�س����ؤال يثار مرة �أخرى
حول مو�ض���وع منح الثق���ة ،فمن
املعروف �أن الثقة متنح للأ�شخا�ص
الذين تتك���ون منهم احلكومة ،لكن
و�أ�سا�س��� ًا للربنامج الذي �ستعر�ضه
هذه احلكومة ،ويتم الت�صويت على
مدى جديته وعلى مدى ا�ستجابته
للم�شكالت التي يواجهها النا�س.
نح���ن هنا ب����إزاء حالة فريدة،
الطرف���ان الل���ذان ي�ش���كالن بنية
املجل����س توافق���ا على الأ�س���ماء
امل�شكلة للحكومة م�س���بق ًا ،بحثا
يف كل ا�سم ونالت الأ�سماء موافقة
منهما ،هذا على �ص���عيد الأ�سماء،
�أم���ا على �ص���عيد الربنامج فلي�س
له���ذه احلكوم���ة برنام���ج ميكن
الت�صويت عليه.
يقول مو�س���ى �أبو مرزوق�« :إن
كاف���ة وزراء احلكوم���ة املقبلة من
امل�س���تقلني ،وهم ذوو كفاءة ،وهي
حكومة «تكنوق���راط» ،ولي�س لها
برنامج �سيا�س���ي» ،فم���ا هو مدار
مو�ضوع منح الثقة يف هذه احلالة؟
لي�س �أكرث من �إجراء �ش���كلي يتعلق
مبا �أ�رشن���ا �إليه �آنف ًا ح���ول الدور
املراد للت�رشيعي القائم ،وحت�س���ب ًا
لت�أخري �إجراء االنتخابات.
�إذاً ال برنام���ج �سيا�س���ي ًا
للحكومة ،وهذا متوقع ،فال برنامج
�سيا�سي ًا للم�صاحلة ،وال يزال الكالم
ال�سيا�س���ي غائب ًا ع���ن جمرياتها،
با�س���تثناء تلك العبارات العامة،
حول برنامج املقاومة والتم�س���ك
باملقاوم���ة ،والعب���ارات العام���ة
م���ن اجلهة املقابلة ،عن التم�س���ك
بالثوابت الوطنية.
م���ن املفهوم �أن بحث ًا جدي ًا يف
الربنامج ال�سيا�سي الوطني ،يتطلب
جهداً من نوع خمتلف عما هو قائم
بني الطرف�ي�ن حالي��� ًا ،وقد يكون
�س���بب ًا يف �إعاقة الرتتيبات اجلاري
العم���ل عليها ،ال غي���اب برنامج
وا�ض���ح ،يجع���ل كل ه���ذا اجلهد
ً
قاب�ل�ا لالنهيار ،ال نريد العودة �إىل
االنق�سام ،هذا �أكيد ،نريد م�صاحلة
جادة وحقيقية ،هذا �أكيد �أي�ض ًا.

نافذ �أبو ح�سنة

األونروا ..وسياسة المماطلة والتهديد
يعت��ب�ر م�ؤمت����ر فيينا ال����ذي عقد
بع����د عام عل����ى �أح����داث خميم نهر
البارد (�أيار  )2007و�شاركت فيه عدة
دول عربية وغربية ،نقطة مف�ص����لية
يف �إط��ل�اق قط����ار �إع����ادة الإعم����ار
للمخي����م واجل����زء اجلدي����د والقرى
املجاورة ،وخفف ذلك من ال�ض����غط
النف�س����ي واالجتماع����ي للكث��ي�ر من
الأه����ايل النازحني يف خميم البداوي
واملخيمات والتجمعات الأخرى ،وقد
ر�ص����د مبلغ  450مليون دوالر لإعادة
الإعمار خالل �س����نتني ،لكن ال�سنتني
امتدتا لت�صبحا �سبع ًا ومل يتم �إعمار
�سوى �أقل من ثلث الأبنية املخ�ص�صة
لل�س����كن يف املخيم القدمي� ،أي ثالث
رزم من �أ�صل ثماين.
التلك����ؤ واملماطل���ة والرتاجع عن
وع���ود �إعادة الإعمار خالل ال�س���نوات
التي تلت امل�ؤمتر� ،ضاعف من �صعوبة
الأو�ض���اع االقت�ص���ادية واالجتماعية
واملعي�ش���ية للأهايل خالل «ال�سنوات
ال�سبع العجاف» ،كما يردد النازحون
الذي���ن يطالب���ون الأون���روا بالتحرك
العاجل مع الدولة اللبنانية ومنظمة
التحري���ر لعقد م�ؤمتر ث���انٍ على غرار
م�ؤمتر فيينا ،يك���ون هدفه حث الدول
على دفع م�ساهماتها يف امل�ؤمتر الأول،
وتوفري الأموال ال�ستكمال �إعمار اخلم�س
رزم املتبقية ،وت�رسيع عملية الإعمار
بال�ض���غط على ال��ش�ركات املتعهدة
بالت�سليم باملواعيد املحددة وح�سب
املوا�ص���فات املتفق عليها ،بالإ�ضافة
�إىل تو�ض���يح بيان���ات ��ص�رف �أموال
املخيم ،وتوزيعها يف ال�سنوات ال�سبع
الأخرية ،واالعرتاف بالهدر احلا�ص���ل
والإف�صاح عن �أ�س���بابه التي تو�صلت
�إليها جلنة التحقيق ب�ش���فافية ،كذلك
الع���ودة �إىل خطة الط���وارئ الإغاثية
كاملة بح�سب الوعود الذي قطعها عدد
من امل�س�ؤولني يف الأونروا.
ويطال����ب الأه����ايل والف�ص����ائل
الفل�سطينية الدولة اللبنانية ب�إلغاء
احلال����ة الأمنية املحيط����ة باملخيم،
والعمل على ما تعهدت به بتح�صيل
�أم����وال �إع����ادة الإعم����ار م����ن الدول
املانح����ة ،وال�ض����غط عل����ى الأونروا
للتعجيل ب�إع����ادة الإعمار والتحقيق

باله����در ،وت�ش����كيل جلن����ة حتقي����ق
ب�أ�سباب ت�أخر �إعادة الإعمار ،وك�شف
نتائج التحقيق لأ�ص����حاب ال�ش�����أن
والأهايل.
والت�أجي���ل للإعمار يعط���ي ت�أكيداً
ملخاوف الفل�سطينيني �أن يلج أ� البع�ض
ال�س���تخدام م�ب�رر وراء �آخ���ر لتحقيق
ت�أجيل م�س���تدام لإع���ادة الإعمار ،مبا
يحقق تبعرث �س���كان املخيم طوي ًال هنا
وهناك ،وفقدانهم الثقة بالوعود ب�آمال
التعامل مع الفل�س���طينيني على �أ�سا�س
حق���وق الإن�س���ان ،ويلغي ما ب���د أ� يتم
احلديث عنه يف الأو�س���اط ال�سيا�س���ية
ب��ض�رورة معاملة «الأخ���وة الالجئني
مبا يحق���ق تلبي���ة للح���د الأدنى من
احتياجاتهم الإن�سانية» ،وهذا الإهمال
والتباط��� ؤ� يدفع بالبع����ض للبحث عن
حل ف���ردي بالهج���رة ،لك���ن الغالبية
ت���درك �أن ه���ذا حل غري �ش���امل ولي�س
بدي ًال ع���ن احلق يف امل����أوى يف �أر�ض
كر�ست �سابق ًا للمخيم لإيواء الالجئني،
وعليه فهذه الأغلبية لن ت�ألو جهداً يف
البحث عن احلل اجلماعي الأ�س���لم وهو
�إعادة الإعمار ب�أقرب وقت ممكن ووفق ًا
للمخططات واملوا�صفات املنا�سبة.
الإرادة املعلن���ة ب�إع���ادة الإعمار،
اتخذت �س���ابق ًا م�سارب معقدة ،بع�ضها
ذو �ص���فة قانوني���ة جتاوزته���ا الدولة
بق���رارات جمل�س الوزراء ح���ول ملكية
الأرا�ض���ي ،ومالية �أي�ض ًا ُبدء بحلها عرب
التربعات �سواء التي و�صلت على قلتها،
�أو املوع���ودة ب�أرق���ام تف���ي باحلاجة
ب�ش���كل معقول� ،أو تطبيقية تخطيطية
من حيث تواف���ق الإرادات على خمطط

�إعادة الإعمار هند�سي ًا بال�شكل واجلودة
�أو البنية التحتية ،و�إح�ص���اء ال�س���كان
وتر�س���يم �أويل ل�ش���مول جمي���ع �أ��س�ر
الالجئني النازحة ب�إعادة الإ�س���كان يف
املخيم القدمي ريثما تتحقق العودة �إىل
فل�سطني.
وتبقى �سيا�س���ة �إدارة الأونروا جتاه
خمي���م الب���ارد قا��ص�رة ع���ن مواكبة
متطلبات الو�ض���ع الإن�س���اين ال�صعب
واملعقد ،خ�صو�ص��� ًا مع البيانات التي
ت�ص���در من ح�ي�ن �إىل �آخر ب�س���بب �أو
دون �س���بب ،والتهدي���د الدائ���م بوقف
امل�ساعدات ووقف عملية �إعادة الإعمار
كما ح�صل م�ؤخراً بحجة اقتحام بع�ض
ال�ش���باب مكاتبها يف الب���ارد ،والذين
ثاروا احتجاج ًا عل���ى الت�أخري ب�إعادة
الإعمار وتقلي�ص اخلدمات االجتماعية
وال�ص���حية والتعليمية التي �أو�ص���لت
الطالب �إىل �أدنى امل�س���تويات ،بد ًال من
�إقامة حوار �شامل حول �أ�سباب املماطلة
وك�ش���ف الف�س���اد ووقف املح�سوبيات
والتهديد الدائم بوق���ف خطة الطوارئ،
وتقلي�ص اخلدمات ال�ص���حية ،خ�صو�ص ًا
ع���دم االلت���زام بت�أمني كاف���ة الأدوية
الالزمة واملتفق عليها لعالج الأمرا�ض
املزمن���ة والت�أخري املتك���رر يف �رصف
الأدوي���ة ،والتعم���د يف ع���دم ��ص�رف
حتويالت ال�صور ال�شعاعية والفحو�صات
املخربية ،بالإ�ض���افة �إىل �إهمال مر�ضى
الكلى وال�سكري وال�رسطان.
جوهر امل�ش���كلة املتعلقة بالإعمار
وعودة الأهايل امل�رشدين ،تُربز الفوارق
ب�ي�ن االهتمام الن�س���بي ال���ذي توليه
اجله���ات املعنية ،وبني ع���دم التطبيق
الفعلي لإعادة الإعمار والعودة ،وبذلك
تتحمل الدول���ة اللبنانية ووكالة غوث
وت�شغيل الالجئني «الأونروا» ومنظمة
التحري���ر الفل�س���طينية امل�س����ؤولية
املبا��ش�رة عن بق���اء معظ���م الأهايل
م�رشدين خارج نهر البارد يعي�شون يف
كاراجات ال�سيارات والربك�سات ،وقد �آن
الأوان لتحرك جاد نحو حلول �إن�سانية
جذرية لأزمة نهر البارد و�أهاليه.

�سامر ال�سيالوي
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السيسي رئيسًا ..مصر إلى أين؟
�صمدت �سورية وحمور املقاومة ،فرتنّح
امل�رشوع ال�ص���هيو�-أمريكي وبد�أ بالرتاجع،
و�أُرغ���م عل���ى تغي�ي�ر الوكي���ل العام ملا
ي�سمى «الربيع العربي» املتمثل بجماعة
«الإخوان امل�س���لمني» ،وب���د�أ تفكيك عقد
املقاولة ال�سيا�سية بني الغرب و«الإخوان»
عرب الو�سيط الرتكي ع�ضو الناتو واحلليف
اال�س�ت�راتيجي للع���دو «الإ�رسائيل���ي»،
والناطق با�سمه رئي�س الوزراء �أردوغان.

ب���د�أت منظومة «الإ�س�ل�اميني اجلدد»
بالتفكك ،وبد�أت �أمريكا مبعاجلة كل �ساحة
على انفراد ،لكن ب�أ�س���لوب �إعادة انتخاب
اجليو�ش ،فف���ي اجلزائر انتُخ���ب اجلي�ش
مم َّث ً
�ل�ا بالرئي�س بوتفليقة (على كر�س���ي
متح���رك) ،ويف ليبيا مت ا�س���تيالء اللواء
حف�ت�ر على ر�أ�س اجلي����ش الوطني و�إلغاء
منظومة الثورة الركيك���ة ،و�أعيد انتخاب
نوري املالكي يف العراق ال�ستكمال حربه

�ضد «داع�ش»� ،أما يف م�رص وبعد �أن �سقط
«الإخوان» وبات���وا جماعة �إرهابية حتى
على الالئحة ال�سعودية ،فتحولوا يف م�رص
�إىل ما ي�ش���به «داع�ش» و«الن�رصة» يف
�س���ورية ،لتغطيتهم الأعمال الإرهابية يف
م�رص.
نا�ش���د امل�رصي���ون اجلي����ش امل�رصي
واحتم���وا به ليك���ون ملج�أه���م من بط�ش
«الإخ���وان» ،وم�ص���ادرتهم مفاتيح اجلنة

ّ
زغردْن فرحاً بعدما � نْ
أ�صواتهن �أم ًال بفجر جديد مل�صر
أدلي ب�

(�أ.ف.ب).

يف الآخ���رة ،بعد �أن �ص���ادروا �أبواب الدنيا
واحتكروا امل�ؤ�س�سات وا�س���تعبدوا ال�شعب
واجلمهور.
حت ّول ال�سي�س���ي �إىل املنقذ واملخل�ص،
ويبالغ امل�رصي���ون يف تفا�ؤلهم و�أحالمهم
ويحمل���ون امل�ش�ي�ر ال�سي�س���ي �أك�ث�ر مما
ي�س���تطيع حتى لو تع ّهد بذلك ،فم�ش���اكل
م�رص كب�ي�رة ومعقّ���دة ،واحتياجاتها فوق
املمكن ،وال ميكن �إ�ص�ل�اح ما �أف�سده ال�سلف
خالل العقود املا�ضية.
يواجه امل�ش�ي�ر ال�سي�س���ي م�شاكل عدة،
داخلي ًا وخارجي ًا ،فعلى ال�صعيد اخلارجي:
يرزح ال�سي�س���ي حتت عبء امل�س���اعدة
والدعم ال�س���عودي له ،وال�س�ؤال :كيف �سري ّد
ال�سي�س���ي هذا اجلميل واملكرمات امللكية؟
وه���ل �س��� ُيج ّر اجلي�ش امل�رصي مل�س���اعدة
ال�س���عودية يف الأي���ام ال�ص���عبة املقبلة
داخلي ًا وخارجي ًا؟
ً
هل �سيكون ال�سي�س���ي حليفا للواليات
املتحدة الأمريكية ب�شكل وا�ضح �أم غام�ض؟
وهل �س���يعطى دوراً �إقليمي ًا بالتعاون مع
ال�سعودية للتوازن مع �إيران والأتراك لإقامة
مثل���ث للتوازن الإ�س�ل�امي ،حيث ت�ص���بح
م�رص وال�سعودية بي�ضة القبان ،وعالقاتها
املفتوحة «�إ�رسائي���ل» و�أمريكا يوازن بني
�إيجابية التحالف الرتك���ي «الإ�رسائيلي»
و�سلبية العداء الإيراين « -الإ�رسائيلي»؟
ما هو دور ال�سي�سي والنظام اجلديد يف
الق�ض���ية الفل�س���طينية؟ وهل بد�أت ت�صفية
حرك���ة «حما�س» ،ومن بعده���ا املقاومة

ليبيا ..وصراع النفوذ
حتتل ليبيا موقع ًا �سيا�س���ي ًا م�ؤث���راً بني دول اجلوار
الإفريقية واملغرب العربي ،وموقع ًا اقت�ص���ادي ًا هام ًا من
الناحية النفطية ،فقد ُق ِّدر �إنتاجها قبل ثورة يناير بـ1.5
مليون برميل يومي ًا ،واحتياطها بـ 41.5مليار برميل.
هذه الأهمية ال�سيا�سية واالقت�صادية هي التي دفعت
�أمريكا ومعها دول احللف الأطل�س���ي لو�ض���ع اليد عليها
وم�س���اندة الثوار و�إمدادهم بال�سالح واملال ،بل وخو�ض
املعركة بقرار �أممي من �أجل الق�ض���اء على معمر القذايف
حتت غطاء «الربيع العربي».
بعد الإطاحة بالقذايف ا�س���تمرت داعيات بالفو�ضى
وانت�شار ال�سالح والتنظيمات امل�سلحة وطغيان احلركات
التكفريية وحت ُّرك القبائل حلكم مناطقهم.
هذه الظ���روف �أدخل���ت ليبيا يف �رصاع���ات دموية
و�أعمال �أمنية واغتياالت لأجانب ،ومنها ال�سفري الأمريكي
(والتي على �إثرها قامت الـ CIAباعتقال �أبو �أن�س الليبي
للتحقيق معه) وت�ص���فيات قادة ع�س���كريني وميدانيني،
واختطاف م�س����ؤوليني حكوميني و�أجانب ،وو�ض���ع اليد
عل���ى املرافق احليوية لت�أمني م�ص���ادر للتمويل ،ومنها
ح�صار بع�ض احلقول النفطية (تدخلت البحرية الأمريكية
لإيق���اف الناقلة الكورية ال�ش���مالية الت���ي تنقل النفط،
وبعده���ا يتم االتف���اق مع الثوار على فك احل�ص���ار عن
ه���ذه احلقول) ،وفر�ض مناخ دويل و�إقليمي قادته �أمريكا

ملواجهة الإرهاب يف ليبيا ،وو�ض���عها يف م�صاف الدول
امل�ص ِّدرة له ،ويف هذا ال�سياق حتركت دول اجلوار ،ومنها
م�رص ،من خالل مطالبة امل�ش�ي�ر ال�سي�س���ي الغرب بدعم
اجلي�ش الليبي يف مواجهة الإرهاب ،لأن ليبيا �أ�ص���بحت
متثل خطراً حقيقي ًا على م�رص و�س�ل�احها يه َّرب �إىل دول
اجلوار ،ومنها م�رص.
وحدث التحرك الع�س���كري بقيادة الل���واء املتقاعد
خليفه حفرت و�س���اندته قوى الأمن والقوات الع�س���كرية
اجلوي���ة والبحرية ،وعنوانه «معركة الكرامة» ،لتحقيق
�أهدافه بالق�ض���اء على احل���ركات الإرهابية و«الإخوان
امل�سلمني» ،والعمل على ت�أجيل االنتخابات الربملانية
�إىل ما بعد حزيران ،بعد تعيني معيتق رئي�س ًا للحكومة،
والدعوة �إىل االنتخابات الربملانية بحجة �إخفاق امل�ؤمتر
الوطني الليبي يف تنفيذ مهامه.
تدخّ لت �أمريكا ب�إر�س���ال  200من م�ش���اة البحرية
من قواعدها يف �إ�س���بانيا على خلفية تفاقم الو�ض���ع،
و�أتبعته ب�إر�س���الها بارجة حربي���ة حتمل على متنها
�ألف جندي من م�ش���اة البحرية (مارينز) �إىل ال�سواحل
الليبي���ة ،بحج���ة اال�س���تعداد لإجالء حمت َم���ل لطاقم
ال�س���فارة الأمريكي���ة يف طرابل����س ،وتدخَّ ���ل احللف
الأطل�سي بدعوة را�سمو�سن كافة الأطراف االمتناع عن
العن���ف ،وامتنعت الأمانة العامة ل�ل��أمم املتحدة عن

و�صف الأحداث الأخرية يف ليبيا ب�أنها حماولة انقالب.
هذا املناخ الدويل والإقليمي يقابله مناخ �آخر يعترب
�أن ال���ذي حدث هو انقالب ع�س���كري على الثورة ،وبدعم
�أمريكي ،وهو ما عبرّ عن���ه رئي�س امل�ؤمتر الوطني العام
نوري �أبو �سهمني ،وبر�أي بع�ض املتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون
الليبية ف�إن ما حدث فيه �ضمان ال�ستقرار ليبيا ،وق�ضاء
على املخاطر التي تهدد م�رص ،فيما اتهم الباحث الليبي
يف ال�ش����ؤون ال�سيا�س���ية حممد ح�س�ي�ن بعيو ،الإمارات
وال�س���عودية وم�رص بـ«دعم حماولة اللواء حفرت بقيادة
انقالب ع�س���كري يف ليبي���ا ،حتت يافط���ة احلرب على
الإره���اب ومقاومة الفلتان الأمن���ي»� ،أما املراقب العام
لـ«الإخوان امل�س���لمني» ب�شري الكيني فقد نفى اتهامات
وجهها اللواء حفرت لـ«الإخوان امل�سلمني»،
الإرهاب التي ّ
واعترب �أن قرار حفرت جتميد عمل امل�ؤمتر الوطني حماولة
لن�سخ �شيء مماثل ملا حدث مب�رص ،و�شدد على ا�ستحالة
مرور مثل هذا الأمر لأن ال�شعب الليبي كله م�سلح.
�إن ا�س���تمرار ال��ص�راع الدم���وي يف ليبيا �س���يبقيها
�ساحة مفتوحة للت�آمر الدويل والإقليمي ،وال �سبيل �أمام
املكونات الليبية ال�سيا�س���ية منها والع�سكرية للخروج
م���ن امل�أزق �إال باحل���وار للتوافق على مع���امل املرحلة
املقبلة.

هاين قا�سم

الفل�س���طينية« ..حما�س» التي �س���اهمت
بق�ص���د �أو غريه يف الذهاب �إىل املق�ص���لة
عندم���ا رهنت وجوده���ا بـ«الإخوان» ومل
تربطه بتحرير فل�سطني؟
هل �س���يكون ال�سي�س���ي م���ن جمموعة
الر�ؤ�س���اء «الأقوياء» يف الع���امل العربي
ل�رضب الإرهاب الذي �سيهدد �أمريكا والغرب
يف امل�س���تقبل القريب ،ولذا �س���ارع الغرب
لإعادة انتخاب اجلرناالت واجليو�ش للنجاة
من بط�ش التكفرييني العائدين من �س���ورية
(ال�سوريني الغربيني)؟
ه���ل �س���يقاي�ض ال�سي�س���ي ديون م�رص
باملواق���ف ال�سيا�س���ية وتدخُّ ���ل اجلي����ش
امل�رصي خارج احلدود ليكون جي�ش �إمارات
اخلليج االحتياطي؟
�أما يف الداخل امل�رصي ،ف�إن التحديات
كبرية ومت�شعبة ،ومنها:
تهديد «الإخوان» للنظام وال�شعب ،فهم
�س���يبقون م�ص���در �إزعاج وتهديد وتخريب
لالقت�ص���اد وال�س���ياحة والأمن ،ما يزعزع
الدول���ة امل�رصي���ة ويجعلها دول���ة �أمنية
بامتياز.
كي���ف �س���يعالج الت�ض���خم ال�س���كاين
املتزاي���د ب�ش���كل كثي���ف ،وكيف �س���يل ّبي
متطلب���ات الإ�س���كان وال�ص���حة والتعليم
وت�أمني املواد املعي�شية يف ظل �أمن معدوم
وبطالة مفتوحة؟
كي���ف �س���يعالج �إع���ادة بن���اء الدولة
املنهارة واملت�صدعة؟
م��ص�ر �أمام اختبار �ص���عب ،وهي على
تخوم الفو�ض���ى والنار يف ليبيا و�س���يناء
وال�سودان ،و�ست�شتعل النار يف داخلها عرب
«الإخوان» و«�أن�ص���ار بيت املقد�س» ،فهل
�سيكفي «النيل» لإطفاء احلريق امل�رصي؟
م��ص�ر تعي����ش حالة انف�ص���ام مركبة،
ففي العقيدة ��ص�راع بني الوهابية والأزهر
بالت�ل�ازم م���ع التحال���ف ب�ي�ن الوهابية
ال�سيا�سية والنظام املتحالف مع الأزهر!
م�رص يف ظروف قا�سية تتجاوز ق�ساوة
الأو�ضاع قبيل ثورة متوز  ،1952فهي تعي�ش
حالة الر�ؤو�س والت�شكيالت املتعددة ،التي
بد�أت العمل امل�س���لح الذي ت�رشعه فتاوى
التكف�ي�ر «الكافرة» ،والت���ي حولت الر�أي
ال�سيا�س���ي لأي جماعة �أو �شيخ �أو �شخ�ص
�إىل فتوى �رشعية ت�صل بقدا�ستها �أو تتجاوز
الن�ص الق���ر�آين واحلكم الإلهي ،حتى �رصنا
نعي�ش يف ع�رص الآلهة املتعددة من �أ�صنام
ب�رشي���ة متحركة تلب�س عمام���ات لتحمل
لقب العامل �أو ال�شيخ �أو متلك لقب الأمري �أو
امللك ،و�صو ًال �إىل لقب «ويل الأمر» الواجب
الطاع���ة ،باراً كان �أم فاجراً ،يف ا�س���تخدام
مزور للر�سالة الإ�سالمية.
م��ص�ر بني فت���اوى اجلاهلني وج�ش���ع
الأم���راء وامللوك وقيادة الع�س���كر و�أحالم
الب�س���طاء ..هل ت�صل �إىل بر الأمان� ،أو تعرب
�إليها الفو�ضى املدمرة..؟

د .ن�سيب حطيط
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إحراق أوكرانيا يفتح أبواب الجحيم
مل يع���د م���ن التوقع���ات �أو جمرد
احتم���ال انغما�س �أوكراني���ا يف وحول
ت�س���جل
احل���رب الأهلية ،وهذه املحطة
َّ
نقطة �إ�ضافية يف �سجل الغرب الدموي،
ال �سيما الواليات املتحدة ،التي �أ�رصّت
على دفع ال�سلطات االنقالبية املدعومة
منه���ا �إىل ارتكاب احلماق���ة الكربى ،ال
ل�ش���يء ي�ستحق على الأر�ض الأوكرانية،
�إمنا اله���دف الأكرب يكمن يف منع امتداد
املن���اخ املناوئ بت�ص���اعد �إىل قاعدتي
الواليات املتح���دة يف �أوروبا ال�رشقية،
وهم���ا بولندا التي كانت ال�رشارة الأوىل
يف االنف�ص���ال ع���ن حلف «وار�س���و»
الذي تداعى كلي��� ًا فيما بعد ،ورومانيا،

باعتبارهم���ا يق ّدم���ان قواع���د متقدمة
حللف �ش���مال الأطل�س���ي حالي��� ًا على
�أرا�ضيهما.
ما يك�شف النوايا الدموية للغرب �أن
ت�ص���عيد الهجمات من جانب ال�سلطات
الأوكرانية اخلا�ض���عة للنزوات الغربية
جاء بع���د �س���اعات قليلة م���ن �إعالن
نتائج االنتخابات الرئا�س���ية املعروفة
م�س���بق ًا بفوز ب�ت�رو بورو�ش���ينكو ،رغم
�إعالن مو�س���كو ا�س���تعدادها للحوار مع
ال�س���لطات اجلديدة ،رغم �أن االنتخابات
مل ت�ش���مل مدن ومناطق �رشق �أوكرانيا،
بزعم �أن �س���لطاته «لن تقبل �أن تتحول
املناط���ق ال�رشقية �إىل �ص���ومال ،ولذلك

ف����إن العملية الع�س���كرية �ست�س���تمر»،
و�أن م�س���اعيه ال�سيا�سية والدبلوما�سية
�سترتكز على ا�ستعادة القرم وغريها.
احلرب الأهلية املت�ص���اعدة الوترية
م���ع ق�ص���ف املط���ار وحمط���ة القطار
املركزية يف مدينة دانيت�سك بالطائرات
م�ؤ��ش�ر خطري عل���ى النواي���ا الأمريكية
الآخذة يف اعتناق دعوة املتطرفني يف
وا�شنطن لإ�ش���عال الو�ضع ب�أي �شكل من
الأ�ش���كال ،بعد التمنع من جانب بع�ض
الدول الأوروبية يف االنخراط يف احلملة
الع�سكرية ،بعد �أن مل�س اجلميع النوايا
ال�س���لمية لرو�سيا امل�رصة على التو�صل
�إىل حلول عرب احلوار مب�شاركة املكونات

بات باإلمكان إيجاد
سوق للغاز الروسي
يساوي ضعفي
استهالك أوروبا كلها

بوتين من الصين :صفقة للشرق ..صفعة للغرب
عندما متادت �أمريكا ومعها �أوروبا يف التهديدات
الكالمية ،على خلفية القرار الرو�سي ب�ض ّم �شبه جزيرة
الق���رم �أو بالأحرى ا�س���تعادتها �إىل رو�س���يا ،انت�رشت
خالل حلظ���ات على املواق���ع الإخبارية والتوا�ص���ل
االجتماعي عرب العامل �ص���ورة فالدميري بوتني حام ًال
القلم ليكتب ر�سالة َ
مقت�ض���بة على �أحد �أنابيب الغاز
الرو�س���ي ا ُملتَّجهة �إىل �أوروبا ع�ب�ر �أوكرانيا قال فيها:
«ابد�أوا بتجميع احلطب»؛ يف �إ�ش���ارة �إىل وقف �ض��� ّخ
الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا �إذا «تطا َول» الغرب �أكرث من
الالزم يف تهديداته.
�أح ٌد مل يك���ن يدري �أن بوتني عندما كان يوقّع على
ُّ
ت�ستخف بالغرب و�أمريكا،
الأنبوب بطريقة ا�ستعرا�ض���ية
كان يحمل بجعبته امل�س��� َّودة النهائية ل�ص���فقة القرن
التي �أم�ضت رو�س���يا ع�رش �سنوات يف التفاو�ض ب�ش�أنها
مع ال�ص�ي�ن ،و�أب�رصت النور خالل زيارة بوتني �إىل بكني
لتوقيعها ،وتق�ض���ي ب�إمداد ال�صني بالغاز الرو�سي ملدة

 30عام ًا ،بقيمة �إجمالية تبلغ  400مليار دوالر ،مع �إبقاء
بع�ض بنود هذه االتفاقية � ِّرسية بني البلدين.
وتعليق��� ًا على هذه االتفاقية �أط��� َّل وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي بقامته الفارهة ومكابرته الفارغة،
يف حماولة منه للتقليل من �أهمية ال�ص���فقة املفاجئة،
و أ�كَّد �أنها جاءت نتيجة ع�رش �سنوات من املفاو�ضات ،ومل
ت�أتِ على خلفية التوترات ال�سيا�س���ية يف �أوكرانيا ..هذا
�صحيح وواقعي ،لكن �أمريكا التي �أرادت مماحكة رو�سيا
يف �أوكرانيا ،ا�ستفزَّتها ودفعتها �إىل ا�ستعادة القرم كونه
كان هدية من رو�س���يا لأوكرانيا تعوي�ض ًا عن ارتكابات
�س���وفياتية بح ِّق �س���كانها من التتار ،واهتزّ �أي�ض ًا �رشق
�أوكرانيا ُمطالب ًا باالنف�ص���ال ،وارت َّدت الأزمة الأوكرانية
�س���لب ًا على �أمريكا ،وفق ت�أكيدات �أع�ضاء اللجنة النقدية
ملجل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي ب�أن منو االقت�صاد
الأمريكي �سيت�أثر مبا يح�صل يف �أوكرانيا.
�أما �أوروبا التي تعتمد على الغاز الرو�س���ي بن�سبة

الطرفان ال�صيني والرو�سي يوقعان يف �شنغهاي على اتفاقية الغاز بني البلدين

(�أ.ف.ب).

 ٪40من ا�س���تهالكها ،فال ميكنها اال�س���تغناء عن الغاز
الرو�س���ي ب�س���هولة ،كما ورد يف ت�رصيح لوزير الطاقة
الرو�س���ي �ألك�س���ندر نوف���اك ،وال ميكنها حت���ى تقلي�ص
االعتم���اد على هذا امل���ورد قبل مرور �س���نوات طويلة،
خ�صو�ص ًا �أن احتياطي الغاز الأوروبي �سيتقلَّ�ص بحلول
يتوجه �أي�ض ًا
العام  2020نحو  ،٪20والغاز القطري بات َّ
نحو ال�رشق ،بالنظر �إىل فارق الأ�سعار ومفا�ضلة �أ�سواق
ال�رشق على �أوروبا نتيجة الربحية املحقَّقة.
�أوكرانيا لي�ست جم َّرد ملهاة �أرادتها �أمريكا لرو�سيا
عن ملفات �أخرى ،من �ض���منها �س���ورية ،بل هي منوذج
ع���ن الكبا�ش الدائم بني دول الغ���رب و�أمريكا من جهة،
ودول «الربيك�س» من جهة �أخرى ،و�صفقة الغاز البالغة
 400مليار دوالر التي ح َّركها بوتني م�ؤخراً مع ال�ص�ي�ن
بال�ض���غط على �رشكة «غاز بروم» الرو�س���ية ،و�ألزمها
بالت�س���عري املخ ّف�ض لإبرام االتفاقي���ة مع �رشكة النفط
ال�ص���ينية الوطنية على �أ�سا�س  350دوالراً لكل �ألف مرت
مكع���ب من الغاز بد ًال من  ،380هي �ص���فعة �سيا�س���ية
�أرادها لأوروبا التي ل ّوحت بع�ض بلدانها بوقف ا�سترياد
وح َ�سم
الغاز من رو�س���يا ،وجتاوز بوتني فارق الأ�سعار َ
ال�ص���فقة ال�ص���ينية ،لأن القرم حتت�ضن نحو  400مليون
طن م���ن النفط ،ونحو  2ترليون م�ت�ر مكعب من الغاز،
وب�إمكانه���ا التعوي�ض عن فارق �س���عر البيع لل�ص�ي�ن،
وحقَّق دون جمازفة اقت�ص���ادية انت�صاره ال�سيا�سي على
الغ���رب عرب اتفاقية الغاز مع ال�ص�ي�ن التي تُعترب �أقوى
دول «الربيك�س».
يف اخلال�ص���ة� ،أحادي���ة �أم�ي�ركا وهيمنته���ا على
العامل عرب حلفائها الغربيني تُواجه منذ �س���ت �سنوات
حت ِّديات موجعة من دول «الربيك�س» ،ف�إىل جانب الق َّوة
الع�سكرية ال�ضاربة لرو�س���يا وال�صني ،ت�ض ُّم هذه الدول
 ٪47من �سكان العامل ،وتُ�ش ِّكل جمتمعة خم�س االقت�صاد
���عت
العاملي ،ومتتل���ك  ٪50من النقد املتداول ،وقد َ�س َ
رو�سيا لت�ش���كيل هذه املجموعة ،وهي لي�ست بدي ًال عن
حلف «وار�سو» الذي �سقط عام  ،1991تارك ًا لـ«الناتو»
�أحادية ال�سيطرة الع�سكرية ،بل هي حلف متكامل عمالق
اقت�ص���ادي ًا وع�س���كري ًا َ�ض��� َبط اندفاعة �أمريكا يف �سائر
امللفات الدولية ،و َنزَع عنها ُحلم الأحادية �إىل الأبد.

�أمني �أبو را�شد

الأوكراني���ة ،ولي����س حت���ت �س���يطرة
املتطرفني الفا�شيني .
لقد �أدرك الغ���رب �أن العقوبات التي
فر�ض���ها على رو�سيا مل ت�ؤتِ ثمارها ،ال
بل ب���د�أت ُنذُرها ال�س���لبية تطال الدول
امل�س���اهمة فيها ،ال �س���يما الأوروبية،
بعد ال�رضبة املوفقة مع ال�صني ،والتي
ا�ست�شعر الأوروبيون منها �أنهم �ضحايا
للرعون���ة الأمريكي���ة يف �أوكرانيا ،وهو
ما �شدد عليه الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،من���ذراً الغرب ودوله من �س���وء
ت�رصفاتهم.
جاءت ال�صفقة الرو�سية  -ال�صينية
البالغ قيمته���ا  400مليار دوالر مقابل
الغاز الرو�سي لي�س جمرد �صفقة جتارية
عادية بني بلدين يتقاربان بعد عالقات
ارجتاجية� ،إمنا جاءت يف �شق �سيا�سي
مهم يكمن يف ن�ش���وء حلف وثيق جديد
�سيفر�ض نف�س���ه على ال�ساحة الدولية
على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية .
�أول الر�س���ائل املتمخ�ضة عن احللف
اجلديد كان���ت لأوروبا؛ �أن���ه بالإمكان
�إيجاد �س���وق للغاز الرو�سي وهو �سوق
�أكرب ،حيث �إن ال�ش���عب ال�ص���يني يبلغ
تعداده �ضعفي عدد �سكان �أوروبا كلها،
وبالتايل ف�إن اال�س���تهالك �سيكون �أكرث،
ف� ً
ضال عن التنمية التي �ستواكب ال�صفقة
عل���ى م���دى  30عام ًا ،ما يعط���ي دفع ًا
لالقت�ص���اد الرو�سي ،الذي كان ُيتوقع �أن
يالم�سه االنكما�ش.
«�صفقة الع�رص» كما و�صفها بوتني
�ستعزز حتم ًا مكانة ال�صني االقت�صادية
على امل�ستوى الدويل من خالل تو�سيع
�أدائها يف �إفريقيا و�أمريكا الالتينية� ،أما
الر�سالة الثانية فكانت �إحباط م�رشوع
الق���رار الفرن�س���ي امل�ؤي���د غربي ًا �ض���د
�س���ورية ،بـ«فيتو» مزدوج من رو�س���يا
وال�ص�ي�ن ،ما يعك�س تر�سيخ احللف يف
الق�ضايا الدولية.
الر�س���الة الثالثة ،والتي �س���تقر�أها
وا�ش���نطن جيداً� ،أن موقفها يف �أوكرانيا
بت�س���عري النزاع يقابله ت�أييد ال�ص�ي�ن
والوق���وف �إىل جانبه���ا مبواجهة الدعم
الأمريكي للدول املتنازعة مع ال�ص�ي�ن،
ال �س���يما اليابان والفلبني ب�ش�أن اجلزر
يف �آ�سيا.
بالت�أكي���د ،لي�س���ت ه���ذه ال�ص���فقة
ه���ي الوحيدة ،فهناك اتفاقيات ت�ش���مل
قطاعات الطائرات العمالقة وال�سيارات،
ً
ف�ض�ل�ا عن ا�س���تخدام العملة املحلية
كبديل للدوالر.
يب���دو �أن انفت���اح �أوكراني���ا عل���ى
حرب يريدها الغرب لتك�س�ي�ر الأجنحة
الرو�س���ية قبل التحليق جمدداً �سيفتح
�أبواب اجلحيم على الذين ي�شعلون النار
�إذا غا�صوا �أكرث يف غاياتهم.
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بعد انقطاع دام ّسنوات

بيروت تستعد الستقبال السياح

يف �ص����يف  ،2014وبع����د ت���ض�رر
قطاع ال�س����ياحة فيها ل�سنوات بفعل
اال�ض����طرابات ال�سيا�س����ية والأمني����ة
واملقاطعة اخلليجية ،ت�ستعد بريوت
ملو�سم �س����ياحي مزدهر مع ا�ستتباب
الأمن وا�س����تقرار الأو�ضاع ال�سيا�سية
ن�سبي ًا ،علم ًا �أنه وعلى مدى ال�سنوات
الأرب����ع املا�ض����ية تعر�ض����ت املرافق
ال�س����ياحية واخلدماتية يف العا�صمة
خل�س����ائر فادح����ة �س����اهمت �إىل حد
كبري يف �إبعاد ب��ي�روت عن اخلريطة
ال�سياحية العاملية ويف �إغالق الكثري
من املطاعم والفنادق وامل�ؤ�س�س����ات
ال�سياحية.
ولعل عودة ال�س���فري ال�س���عودي
عل���ي عوا����ض ع�س�ي�ري �إىل بريوت،
وق���رار اململكة العربية ال�س���عودية
ودول اخلليج رف���ع احلظر عن زيارة
مواطنيها للبنان الذين ي�شكلون �أكرث
من  60يف املئة من ن�س���بة ال�س���ياح
الوافدي���ن �إليه ،يب��ش�ران بانتعا�ش
جديد للقطاع ال�س���ياحي ،ال �س���يما
يف بريوت التي تع���د املدينة الأكرث
ا�ستقطاب ًا لل�سياح.
ورغ����م املخ����اوف م����ن �أن الفراغ
الرئا�س����ي الذي حل يف بعبدا ر�سمي ًا
قد يهدد اال�ستقرار ،بد�أت التح�ضريات
يف ب��ي�روت على قدم و�س����اق ،ولعل
�أب����رز ه����ذه اخلطوات انط��ل�اق حملة
الكرتونية تدع����و حلب وعي�ش بريوت
« ،»love live lebanonوه����ي
حملة �أطلقتها جمموعة من ال�ش����بان
النا�ش����طني عل����ى االنرتن����ت ،قبل �أن
تتبنى وزارة ال�سياحة فكرتها.
يف ه����ذا ال�س����ياق� ،أك����د وزي����ر
ال�س����ياحة مي�ش����ال فرعون «�أن هذه
احلملة تندرج يف �إطار تعزيز املوقع
ال�س����ياحي للبنان بعد الأزمة الكبرية
التي �رضبت كل القطاعات ال�سياحية
من فنادق ومطاعم ومنتجعات ،بدليل
انخفا�ض ع����دد الزوار م����ن مليونني
و� 300ألف عام � 2010إىل مليون و300
�ألف عام .»2013
و�أو�ض����ح �أن ال����وزارة «تتجه �إىل
تقدمي ديناميكية جديدة لل�سياحة عرب
الإ�ضاءة على املعامل ال�سياحية لكل
قرية ،خ�صو�ص���� ًا يف املناطق النائية،
وه����و م����ا ي�س����مى ،eco-tourism
ف�ض ًال عن ا�س����تحداث موقع �إلكرتوين
جديد لوزارة ال�س����ياحية يعمل على
الرتويج للمناطق ال�س����ياحية ،كا�شف ًا
عن التح�ض��ي�ر خلدمة ع��ب�ر الهاتف
يتم �إطالقها يف �أيلول املقبل ت�س����مح
لل�س����ائح بالإط��ل�اع عل����ى املواقع
ال�سياحية يف لبنان و�أبرز املنتجعات
املتوافرة يف كل منطقة».

عرو�ض طريان
كذلك ،تعمل وزارة ال�س����ياحة على
تفعي����ل التن�س����يق مع �رشك����ة طريان
ال�رشق الأو�سط ،لتقدمي عرو�ض كاملة
بالتن�سيق مع وكاالت ال�سفر ال تتعدى
كلفتها  1000دوالر لل�ش����خ�ص الواحد،
وتت�ضمن �س����عر بطاقة ال�سفر والإقامة
يف الفندق مل����دة � 6أي����ام ،منها ليلة
يف ب��ي�روت وخم�س يف �إح����دى القرى
اللبنانية� ،إذ �إن ذلك ي�س����اهم يف جذب
ال�س����ياح وت�شجيع امل�س����تثمرين يف
املناطق النائية من �أ�ص����حاب فنادق
ونزل على البقاء يف �أر�ضهم.
وب�س�����ؤال ع����ن �أهمي����ة ع����ودة
اخلليجي��ي�ن �إىل لبنان� ،أع����رب الوزير
فرعون عن تفا�ؤله به����ذا الأمر «الذي
�س����يتطلب بع�ض الوقت لإعطاء ثماره،
�إذ ال ميكن �أن تتح�سن الأمور بني ليلة
و�ضحاها» ،مو�ضح ًا �أنه «بد�أنا نلم�س
تدفق ال�س����ياح من ال����دول اخلليجية
والأردن وتركيا وم�رص ،مبجرد حت�س����ن
الو�ضع الأمني».
وك�ش����فت املعلومات عن حت�س����ن

يف �أداء القطاع الفندقي ب�ش����كل كبري،
�إذ �إن ن�س����بة احلج����وزات يف بع�����ض
فنادق بريوت املهم����ة بلغت  100يف
املئة ،بينما تراوح ن�سبة الإ�شغال يف
املناطق خارج بريوت بني  60و 70يف
املئة.
من جهة �أخرى� ،أكد م�صدر يف وزارة
ال�س����ياحة اللبنانية �أن لبنان م�ستعد
ال�ستقبال ال�سياح هذا العام ،و�أنه ميلك
طاقات �سياحية غري موجودة يف دول
كث��ي�رة ،وبالتايل ال ميكن اال�س����تغناء
عنه كوجهة �سياحية عربية بامتياز.
ور�أى امل�صدر �أن «ت�أليف احلكومة
اللبناني����ة يف �ش����باط املا�ض����ي
واال�س����تتباب الأمن����ي ،والتهدئ����ة
ال�سيا�س����ية ،عوام����ل �أدت �إىل حت�س����ن
الو�ضع االقت�ص����ادي ،وب�رشت بنجاح
املو�سم ال�سياحي املقبل ،و�أ�ضاف �أنه
«عندما يتدهور الو�ض����ع الأمني وتبد�أ
امل�ش����احنات ال�سيا�س����ية ال�ص����اخبة،
ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل انكما�ش اقت�ص����ادي
واحتجاب الر�ؤية وغياب اال�س����تثمار،
و�ص����و ًال �إىل ارتف����اع يف البطالة ،وقد
مل�سنا ذلك خالل ال�سنوات املا�ضية ،ال

�سيما يف بريوت ،ون�أمل �أال نعي�ش ذلك
جمدداً».
وكان����ت �أقفل����ت مئ����ات املح����ال
التجارية وال�س����ياحية �أبوابها نتيجة
اخل�س����ائر التي منيت به����ا على مدى
ال�س����نوات الثالثة املا�ضية ،خ�صو�ص ًا
يف منطق����ة «�س����وليدير» يف و�س����ط
بريوت التجاري ،وكذلك يف �ض����احية
ب��ي�روت اجلنوبي����ة نتيجة م�سل�س����ل
التفجريات الأمنية الذي تراجع كلي ًا.
ويك�شف امل�صدر �أن «وزارة ال�سياحة
تعق����د اجتماعات مع كب����ار الفنانني
وامل�س�ؤولني عن املهرجانات يف لبنان
لل���ش�روع بالإعالن ع����ن املهرجانات
ال�صيفية التي �ستبد أ� يف حزيران ومتوز
املقبلني ،و�أبرزها �س����يكون يف مدينة
جونيه ال�ساحلية ال�رشقية وبلدة بيت
الدي����ن ال�ش����وفية ،ومهرجانات بعلبك
الدولية يف منطقة البقاع القريبة من
احلدود ال�س����ورية ،بعدما ا�ستتب الأمن
يف املنطقة نتيجة اخلطة الأمنية التي
تنفذ يف منطقة البقاع ال�ش����مايل الذي
�ش����هد �أحداث ًا كبرية نتيج����ة تداعيات
الأزمة ال�سورية وحرب القلمون».
وجاءت م�ؤ�رشات حت�س����ن الو�ض����ع
ال�سياحي يف ارتفاع عدد الوافدين �إىل
لبن����ان بن�س����بة  15.99يف املئة خالل
�آذار ،و�أعربت �أك��ث�ر من جهة خليجية
من ال�س����عودية والكوي����ت والإمارات
وقطر رغبتها يف العودة ب�أعداد غفرية
�إىل ب��ي�روت التي ا�ش����تاقوا لها خالل
الأعوام املا�ضية.

حملة �شبابية
يذكر �أن وزارة ال�س����ياحة ا�ستعانت
مبجموع����ة من ال�ش����باب م����ن جمعية
« »love live lebanonوهم قيمون

على موقع الك��ت�روين للرتويج جلمال
لبنان وطبيعته من خالل �ألبوم �ص����ور
يتعدى الثمانني �ألف �صورة جميلة عن
لبنان.
ومتن����ى وزير ال�س����ياحة فرعون �أن
تكون روحي����ة ال�ش����باب يف اجلمعية
عن���ص�ر جذب لل�س����ائح «لك����ي نعيد
ال�صورة التي يتمتع بها وطننا لناحية
جمال لبنان».
ويف زي����ارة موق����ع اجلمعية على
االنرتنت يربز جهد كبري لناحية تقدمي
�أكرب عدد من اخلدمات للتعريف بلبنان
يف اخلارج ،ولعل جمموعات ال�ص����ور
الكبرية ه����ي �أكرث ما متي����ز به العمل
املنج����ز ،يف املوقع� ،ص����ور عن وجوه
خمتلف����ة من ال�ش����ارع اللبن����اين ،عن
حلظ����ات مغيب ال�ش����م�س اخلالبة ،عن
اجلبال ،الوديان ،املطاعم� ،أماكن ال�سهر،
الأماك����ن الأثري����ة� ،أب����رز املهرجانات
ومتاجر الت�س����وق ..كما يت�ضمن املوقع
عر�ض���� ًا لأبرز الن�ش����اطات التي ميكن
ممار�س����تها يف مناط����ق خمتلف����ة من
لبنان ،وقد خ�ص�صت خانات لل�سياحة
البيئي����ة والثقافي����ة وللمغامرات يف
الطبيعة.
جنحت اجلمعية من خالل منهجية
عمل تعتم����د على معرفة �أذواق النا�س
املختلف����ة ع��ب�ر التوا�ص����ل معهم ،وال
مفاج�أة �أن انطالقة النجاح بالن�س����بة
للجمعية كانت عرب مواقع التوا�ص����ل
االجتماع����ي ،ترغب ال����وزارة �أن تك�رس
الطريقة التقليدية يف الرتويج لل�سياحة
اللبنانية ،لذلك حتاول ا�ستثمار جناح
ال�ش����باب املتحم�س لوطنه يف احلملة
ال�س����ياحية ،وهذا التوجه �سيتطور يف
ال�س����نوات املقبلة ،كما �س����يتم العمل
على ت�ش����جيع املناطق اللبنانية على
تنظيم طاقاتها ال�س����ياحية وت�سويقها،
لفتح فر�ص لتطوير حركة اقت�ص����ادية
و�إمنائي����ة يف املناط����ق مبني����ة على
املعامل واملميزات املوجودة فيها.
كل ذلك على �أمل ب�أن حتمل ال�سياحة
يف العام  2014اخلري والنجاح ،علم ًا �أن
وزارة ال�سياحة اتخذت قراراً ب�أن يكون
ي����وم � 18أيار عام  2014وكل ثالث �أحد
م����ن �أيار من كل عام «يوم ال�س����ياحة
اللبنانية» ،تعلن فيه عن �إطالق مو�سم
ال�س����ياحة واال�ص����طياف ،وتخ�ص�ص����ه
للن�شاطات ال�سياحية املتفرقة ،وتطلق
فيه جوائز خا�ص����ة بالقط����اع لتكرمي
امل�ؤ�س�س����ات التي تق����وم بعمل نوعي
على �صعيد الفنادق واملطاعم ووكاالت
ال�س����فر وغريها ،عل����ى �أن تكون بداية
هذه اجلوائز ال�سياحية يف العام .2015
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إميل لحود يتذكر
مر بها الرئي�س �إميل حلود
مل تكن احلقبة التي ّ
�سهلة ال يف قيادة اجلي�ش وال يف �سدة امل�س�ؤولية
الأوىل يف البالد.
يف قيادة اجلي�ش توىل امل�س�ؤولية ،وكان اجلي�ش
مفكك ًا ومق�سم ًا على �ألوية يغلب على كل منها
اللون الطائفي �أو املذهبي ،كان عليه �أن يعيد
بناءه لبنة لبنة ،على �أ�س�س وطنية �سليمة ،وجنح
يف املهمة ،وبنى اجلي�ش الوطني اللبناين ،مما
يجعله حقيقة باين هذا اجلي�ش احلديث والوطني
الذي يعرف ال�صديق من العدو.
ويف �سدة الرئا�سة ،ا�ستلم امل�س�ؤولية الأوىل يف
البالد ،وكان خطاب الق�سم منوذجي ًا يف معانيه
ودالالته و�أهدافه التي تركز على بناء الدولة
احلديثة القوية والعادلة ،مع العلم �أن الرئي�س
حلود ت�سلم احلكم والبلد يرتع حتت دين ثقيل،
كانت فوائده ترتفع ب�شكل خميف ،وت�ضاعف �أرقام
املديونية والعجز العام ..وحينما حاول �أن يقوم
مبهمة الإ�صالح املايل وال�رضيبي والإداري ،كان
ما ي�شبه االنقالب عليه يف انتخابات العام ،2000
التي مل تعك�س بتات ًا ،الإجناز النوعي والكبري
الذي يتحقق للمرة الأوىل يف تاريخ «ال�رصاع
العم����اد �إميل جميل حلود،
�س����ليل البي����ت ال�سيا�س����ي
الوطن����ي العري����ق ،مل ي�س����ع
يف حيات����ه نح����و املراك����ز
واملنا�ص����ب ،فمن قبل جاءته
قيادة اجلي�����ش كمفاج�أة ،فهو
مل ي�سع �إليها ،وحينما جاءته،
قام باملهمة الوطنية اجلليلة
خري قي����ام ،فبنى امل�ؤ�س�س����ة
الوطني����ة الأوىل على �أ�س�����س
وطنية متينة و�ص����لبة ،فن�أى
بها عن ال�سيا�سة وال�رصاعات
ال�سيا�سية والطائفية ،وحينما
جاءته رئا�سة اجلمهورية ،مل
ي�سع العماد �إميل حلود �إليها
�أي�ض���� ًا ،وهي حينم����ا جاءته
ت�صدى للم�س�ؤولية الأوىل يف
البالد بر�ؤية وطنية وا�ضحة.
و�إذا كان النا�س مل يعرفوا
�إال القليل القليل عن �إميل حلود
ال�سيا�س����ي ،قبل ت�سلمه قيادة
اجلي�����ش� ،إال �أن����ه لي�س طارئ ًا
عليها ،فالرئي�س العماد �إميل
حلود هو �س����ليل بيت �سيا�سي
وطني عريق ،فعمه هو ال�شاعر
الأديب والقانوين وال�سيا�س����ي
املرم����وق والوزي����ر والنائب
�إميل حلود� ،أحد �أركان الكتلة
الد�ستورية ،الذي متيز مبواقفه
الوطنية املميزة وحر�صه على
التطور الدميقراطي يف البالد،
واملال العام.
ويذك����ر ع����ن �إمي����ل حلود

العربي ـ الإ�رسائيلي» ،وهو االنت�صار على العدو
«الإ�رسائيلي» واندحاره عن معظم الأرا�ضي
اللبنانية بفعل �رضبات وت�ضحيات املقاومة يف
�أيار  ..2000وهو ما ي�ضع عالمات ا�ستفهام حول
هذه االنتخابات قانون ًا ،ونتائج ومفاعيل.
من هو الرئي�س �إميل حلود؟ هذا ما �سنحاول
التعرف عليه ،فماذا يتذكر من م�سريته العامرة
باملناقبية والأخالق؟ والبداية �ستكون عن والده
العماد جميل حلود وبع�ض �أ�رسته وعائلته.

ع����م الرئي�س حل����ود �أنه توىل
املفاو�ض����ات يف حمادث����ات
اجلالء م����ع الفرن�س����يني يف
الع����ام  ،1945ب�ش�����أن ت�س����لم
امل�صالح الفرن�س����ية من قبل
الدول����ة اللبناني����ة ،فح����اول
الفرن�س����يون �أن يفر�ض����وا
عل����ى لبنان �رشوط ًا قا�س����ية،
وخ�صو�ص ًا جلهة التعوي�ضات
املالي����ة عل����ى املب����اين
وامل�ص����الح وامل�ؤ�س�س����ات،
كالريجي وم�ص����لحة �س����كك
احلديدث وغريهما..
كان ق�س����م م����ن احلكومة
اللبناني����ة �أنئذ يطالب الوزير
حلود ب�أن يعطي الفرن�س����يني
م����ا يريدونه ،لك����ن املفاو�ض
اللبناين رف�����ض ،وكان موقفه
الذي �أذهل الفرن�سيني« :فككوا
من�ش�����آتكم وخذوه����ا معكم،
فنح����ن لي�س لدين����ا مال يف
اخلزينة لندفعه» ،مما ا�ضطر
املفاو�ض الفرن�سي ومن ورائه
احلكومة الفرن�س����ية الت�سليم
ب�رشوط �إميل جرج�س حلود.
�أما وال����ده فه����و الوطني
العرب����ي الكبري ،العماد جميل
حل����ود املتميز يف و�ض����وحه
الوطن����ي يف كل حياته التي
امتدت �إىل نحو  80عام ًا« ،ففي
العام  1925حينم����ا اندلعت
الثورة العربية بقيادة �سلطان
با�ش����ا الأطر�ش ،كان ال�ضابط

جميل حل����ود يف الالذقية يف
اجلي�ش اخلا�����ص ،فرتك فرقته
وجاء لبنان ملراقبة الأحداث
يف تل����ك الظ����روف الدقيق����ة،
وليهت����م مبعاجلة الأو�ض����اع
على احلدود وب�إحباط د�سائ�س
التفرقة و�إحي����اء الفنت ،خوف ًا
م����ن �أن تتك����رر �أحداث �س����نة
 1860بتحري�ض من ال�سلطات
الأجنبي����ة املتع����ددة امليول
الت����ي تتدخل لإ���ض�رام الفنت
ودفع عنا�رص البالد وطوائفها
�إىل االقتتال ت�أمين ًا ل�سيطرتها
وب�سط نفوذها وبدافع التزاحم
بني الدول اال�س����تعمارية يف
ال�رشق العربي.
لق����د ر�أى ال�ض����ابط جميل
حل����ود �أن �س����لطات االنتداب
تعامل املتطوعني اللبنانيني
وال�س����وريني يف جي�ش ال�رشق
اخلا�����ص معاملته����ا للجنود
املرتزق����ة دون �أن يك����ون
هنالك قوانني حتمي حقوقهم
ال�شخ�صية وت�ضمن م�صاحلهم
الوطني����ة ،و�أدرك �أن اله����دف
الوطن����ي الذي اخت����ار احلياة
الع�س����كرية لتحقيق����ه وه����و
تكوين ن����واة اجلي�ش الوطني
قد انتفى ،فقدم الأحداث بعني
الوطن����ي املخل�ص القلق على
م�ص��ي�ر بالده يف تلك الظروف
الدقيقة.
وعندما �أعل���ن قائد جي�ش
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ال�رشق اخلا�ص اجل�ن�رال بيكو دو غران
رو ،و�ض���ع د�س���تور جدي���د للجيو����ش
اخلا�ص���ة ،و�أ�ص���در القرار رقم  23الذي
ن�ص على �إعطاء املتطوعني اللبنانيني
وال�س���وريني بع�ض حقوقهم امل�رشوعة،
و�أ�صبح بالإمكان �أن يكونوا نواة جي�ش
وطني ،ع���اد جميل حلود �إىل �ص���فوف
اجلي�ش وا�ست�أنف حياته الع�سكرية يف
خدمة لبنان والتهيئة لإن�ش���اء اجلي�ش
اللبناين».
ويف �س���نة  1941ب���د�أت املع���ارك
ب�ي�ن اجليو�ش الفرن�س���ية املنق�س���مة
على نف�س���ها بني ديغوليني وفي�شيني،
وا�س���تخدمت ال�س���لطات الفي�شية فرق
اجلي����ش اخلا����ص وفي���ه اللبناني���ون
وال�س���وريون ملحاربة �أن�ص���ار اجلرنال
ديغول وحماربة قوات احللفاء الزاحفة
على ال�رشق ور�أى ال�ضابط جميل حلود
و�إخوانه يف اجلي�ش اخلا�ص الفرن�سي �أن
ال فائدة لوطنهم من اال�ش�ت�راك يف هذه
احلرب ،النا�ش���بة ب�ص���ورة خا�صة بني
فئتني تنتميان �إىل بلد واحد.
وما كاد يتم انت�صار اجلي�ش الفرن�سي
املنا��ص�ر للج�ن�رال ديغ���ول واحللفاء

اللواء جميل جرج�س حلود

ويدخل���ون لبنان حتى �ص���درت الأوامر
للجي�ش اخلا�ص واملتطوعني اللبنانيني
ب����أن يتمرك���زوا يف ال���ذوق ،حيث عقد
ال�ض���باط اللبنانيون اجتماع ًا خا�ص��� ًا
تدار�سوا فيه املوقف على �ضوء م�صلحة
الب�ل�اد ،واتخ���ذوا قراراً ب����أن ال يكونوا
�إال يف خدم���ة لبن���ان و�أن ال ي�أمتروا �إال
ب�أوام���ر ال�س���لطة اللبنانية ،وو�ض���عوا
الوثيق���ة التاريخية بناء القرتاح جميل
حل���ود وبقيت حمفوظ���ة لديه وقد وقع
عليها �أربعون �ض���ابط ًا لبناني ًا عاهدوا
اهلل وال�رشف �أن ال يخدموا �إال �س���لطات
وطنه���م و�أن ال يخ�ض���عوا �إال لأوامرها،
ومل يقبلوا با�س���تئناف القيام باملهام
الع�س���كرية �إال بعد �أن نال���وا وعداً من
ال�سلطات الديغولية واحلليفة با�ستقالل
لبن���ان الت���ام ،وكان �أول وعد ر�س���مي
باال�س���تقالل يعطى للبنان بعد احلرب
العاملي���ة الثانية ،وعلى هذا الأ�س���ا�س
ر�ض���ي جميل حلود ورفقا�ؤه با�ستئناف
اخلدمة وت�س���لم الفوج الأول للقنا�صة
اللبنانية.
يف �س���نة  1943ب���د�أت االنتفا�ض���ة
اللبنانية يف �س���بيل احلرية وال�سيادة
وا�شتدت ن�شاطات اللبنانيني للمطالبة
باال�ستقالل التام الناجز و�إنهاء االنتداب
الفرن�سي وحتقيق الأمنية الغالية التي
جاهدوا يف �سبيلها وحتملوا الت�ضحيات
ب�صرب و�سخاء عرب التاريخ.
وهن���ا �أ�ص���بحت مهم���ة القائ���د
جمي���ل حلود و�إخوانه� ،ض���باط اجلي�ش
اللبناني�ي�ن دقيق���ة و�ص���عبة وحرجة
للغاية ،فه���م �أمام الواجب الع�س���كري
واالن�ض���باط و�أم���ام ال�ش���عور الوطني
امل�ضطرم يف نفو�سهم ،واجلي�ش خا�ضع
ل�س���لطة االنتداب وتابع جليو�ش دولة
يف طليعة الدول الأوروبية قوة وعظمة
و�س���عة ونفوذ ،فبد�أت العاطفة الوطنية
�رصاع��� ًا عنيف ًا يف نف����س القائد جميل
حل���ود و�إخوانه ال�ض���باط الوطنيني يف
جي�ش ال��ش�رق ،وكان ال بد من �إظهارها
والتعبري عنها مهما كانت امل�س�ؤوليات،
وال ب���د من ال�س�ي�ر يف طليع���ة طالب
احلرية واال�ستقالل مهما كانت النتائج،
فحب الوطن وم�صلحة الأهل واملواطنني
قبل �أي كان ولبنان فوق اجلميع.
بد�أت اجتماعات القائد جميل حلود
ب�إخوانه ال�ض���باط اللبناني�ي�ن تتابع
و�رشع بو�ض���ع اخلطط لن�رصة الق�ضية
اللبناني���ة ،ور�س���م التوجي���ه الوطني
ال�ص���حيح للبناني�ي�ن العامل�ي�ن يف
اجلي�ش من �ض���باط و�أفراد فخلق فيهم
العنفوان الوطني وال�ش���عور ال�صميمي
بواجبه���م نحو بالدهم وا�ست�س���هال كل
ت�ض���حية مهما غلت يف �سبيل حريتها
وا�ستقاللها ،واال�ستعداد للجهاد يف هذا
ال�سبيل مهما كان �شاق ًا ومتعب ًا.

�أحمد زين الدين
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عالمات تدل على أن زوجك سيكون أبًا جيدًا ..اكتشفيها
تعاين كل �أم جديدة من عدم م�ساعدة
زوجه���ا يف تربي���ة الطفل ،خ�صو�ص��� ًا
يف �أوىل �أيام���ه ،ما ي�س���بب الكثري من
امل�شاكل ،ف�إذا كنتِ زوجة جديدة وعلى
و�شك �أن تكوين �أماً ،تعرّيف �إىل ال�صفات
التي ال ب���د �أن تك���ون يف زوجك حتى
ي�صبح �أب ًا جيداً.
 ي�س���اعد يف الأعمال املنزلية� :إذاكان يعت���اد اجللو�س �أم���ام التلفاز وال
يب�ش
يتحرك من �أمامه فه���ذا م�ؤ�رش ال رّ
باخلري �أبداً ،فلن جتديه م�س���اعداً لكِ يف
تربي���ة طفلك� ،أم���ا �إذا كان يعاونك يف
الأعم���ال املنزلية الب�س���يطة وال يتذمّر
ف�س���يكون يف امل�س���تقبل م�س���اعداً لكِ
ولطفله.
 �إذا كان يتحمّل ال�ض���غط والعملحتت التوتر ،ويقوم بكل م�س�ؤلياته دون
�أن يرى هذه امل�س����ؤليات حمْ�ل�اً ثقي ًال
عليه ،فهذا الرج���ل يكون مع �أ�رسته يف
�أ�صعب الظروف ،و�س���يكون الأب الرائع
يف امل�س���تقبل ،لأنه �سيعرف جيداً كيف
يتعامل م���ع الطفل و�رصاخ���ه وتعبك
و�سهرك و�إرهاقك من الطفل ،ويكون عون ًا
لكِ يف املنزل.
 ال ي�أخ���ذ احلياة على حممل اجلدطوال الأوقات ،ويجل�س معك يف املنزل
ويداعبك وي�ض���حك كثرياً وال يحمل اله ّم
دوم���اً ،فهذا الرج���ل يعطيك �إح�سا�س��� ًا
بالأمان ،ويعطي البيت جواً من ال�رسور
وال�س���عادة ،فال تخ�ش���ي عل���ى تربية
�أبنائك منه ،فلن يكون قا�سي ًا بل حنون ًا
�إىل �أبعد احلدود ،ورمبا يكون ال�ص���ديق
املقرّب البنكما �أو بنتكما.

ِ
أنـت

 يتحمّ���ل امل�س����ؤولية كامل���ة يفاملن���زل ،وتعتمدين عليه اعتماداً كامالً،
وال يرتكك وح���دك ،فهذا �س���يكون الأب
املث���ايل يف امل�س���تقبل ،فالذي ال يرتك
زوجته وحدها لن يك���ون �إال �أب ًا مثالي ًا
وخري عون لكِ يف تربية �أطفالك.

 �إذا كان يح���ب احليوانات الأليفةورعايته���ا ،اعلمي �أنه �س���يهتم بطفلك،
ورمبا ي�ساعدك يف تغيري «احلفا�ضات»
له ،لكن هذه العالمة لي�س���ت �رضورية،
فالكثري من الآباء ال وقت لديهم لرعاية
احليوانات الأليفة ،لكن يف الوقت نف�سه

رمي اخلياط

فَ ن

وطــفـــــلك

اإلتيكيت

• �آداب املواقف ال�صعبة يف املطعم

أفضل أنشطة تمارسينها مع طفلك
حتر�ص الأمهات على �إحلاق �أطفالهن بعدة �أن�شطة،
وت�ش���جعهم على ممار�س���تها ،لكن تبقى مل�شاركتها
ب�ص���مة خا�ص���ة يف نف����س الطفل ،و�أثر وا�ض���ح يف
�إ�سعاده ،فمن �ش�أن توا�صل كهذا مع الأطفال �أن ين�شئ
عالقة حميمة بني الطفل ووالدته ،بالإ�ض���افة �إىل �أنها
تُثري يف نف�سه الن�شاط واحليوية وحبّ التعلّم.
ال ب��� ّد �أن تب���ادر الأم مب�ش���اركة طفلها �أن�ش���طته
اليومية ،ولو لوقت ق�ص�ي�ر ،وهُ نا نقرتح بع�ض��� ًا من
�أف�ضل الأن�شطة لتمار�سيها مع طفلك:
التلوين :من اجلميل �أن جتل�سي مع طفلك وت�شاركيه
الر�س���م والتلوين ،قد تبتكران �شيئ ًا جمي ًال معاً ،وهذا
ي�ساعد على تنمية قدرات الطفل العقلية.
الطبخ :م�شاركة الطفل يف عملية الطهو �أمر ذو �أثر �إيجابي
على الطفل ،ومن �ش�أنه �أن يعزز ثقته بنف�سه ب�أن �أمّه ت�ستطيع
االعتماد عليه يف بع�ض الأمور ،فتح�ض�ي�ر الع�ش���اء مع ًا �أمر
جميل ،والأهم من ذلك �أن جتعليه يقوم بالأعمال الآمنة.

ي�ساعدون زوجاتهم يف تربية الأطفال.
 يهت��� ّم باحتياجات���ك ،وال يعتربكج���زءاً من املنزل فح�س���ب ،ب���ل يرتكك
تخرجني مع �ص���ديقاتك ك���ي تتناويل
الإفط���ار معه���م� ،أو مينحك بع�ض��� ًا من
التدلي���ل والرفاهية ،فه���ذا الزوج على
ق���در كبري من العقالنية واحلب �أي�ض���اً،
والأنانية ال م���كان لها عنده ،ولن يقبل
�أن تتحمل���ي �أعب���اء احلم���ل والوالدة
وتربي���ة الطفل وحدك دون امل�س���اعدة،
ب���ل �س���تجدينه �إىل جانبك ي�س���اندك،
وحت�ص���لني من���ه على الدعم النف�س���ي
واملعنوي ،فهدفه يف احلياة �أن يجعلك
�س���عيدة ،ويرى يف الأبوّة حياة جميلة
جديدة ت�ستحق ال�س���عادة وال�شكر ،فال
يتذمر من بكاء الطفل و�رصاخه ،وال من
اهتمامك بالطفل االهتمام الأكرب ،وعليكِ
�أن تعاملي هذا الزوج بكل رفق وحنان،
وال تن�سيه و�س���ط زحمة مطالب الطفل،
فهذا الزوج ح�سا�س بطبعه ،وال يريد �أن
يزعجك بطلبات���ه ،فال بد �أن تكوين �أنت
الأخرى ذا �إح�سا�س عالٍ به وباحتياجته
دون �أن يطلب منك.
 يتمتع ب�ص���فة االعتماد على ذاته،ويفعل الكثري من الأ�ش���ياء دون الرجوع
�إلي���كِ  ،فهذا يعني �أن���ه ميكنك االعتماد
علي���ه يف نزهة م���ع طفل���ك وحدهما
بال�سيارة مثالً ،وهناك بع�ض الأزواج ال
ي�ستطعون فعل �أي �شيء دون زوجاتهم،
وهذه ال�صفة تُ�سعد الكثري من الزوجات؛
لكنه �سيُتعبها هذا عندما تولد �أول طفل،
لأنه �س���يكون لديها طف�ل�ان يحتاجان
�إليها ويعتمدان عليها اعتماداً كلياً ،لكن

من املمك���ن �أن تتعاملي مع هذا النوع
من الأزواج مبنتهى ال�س���هولة ،فحاويل
�أن تعتم���دي علي���ه يف بع����ض الأمور
الب�س���يطة ،وتظاهري �أنك ال تعرفني �أن
تفعليها بدونه ،وبالتايل �س���يعتاد هو
�أن يتحمل بع�ض��� ًا من م�س����ؤولية نف�سه
وم�س����ؤوليتك ،ثم عندما تولدين الطفل
�ستجدينه يعاونك يف تربيته.
 ميلك قلب ًا كب�ي�راً وحنوناً ،ويحبالأعم���ال اخلريي���ة ،وي�س���اعدك عندما
تك���وين مري�ض���ة ،وال ي�ت�رك والدته �أو
والده وهما بحاجة �إليه ،ويحب اجلميع
ويعطي بال ح�ساب يف اخلري ،ويفاجئك
بالورود يف املنا�س���بات اخلا�ص���ة ،وله
طاب���ع رومان�س���ي مميز ،فه���ذا الزوج
�س���يكون �أب ًا مثالي��� ًا لأطفالك ،ويعلّمهم
الكثري من العادات احل�سنة التي ت�ساعد
يف تن�شئتهم تن�شئة �سليمة.
 يري���د �أن يكون �أب ًا جي���داً ،فدائم ًاجتدينه يتح���دث عن امل�س���تقبل وعن
حبه لأن يكون لديه طف���ل منك ،ففكرة
الأب���وّة والأموم���ة بالن�س���بة �إليه حلم
جميل ولي�س عبئ ًا وم�س����ؤوليات فقط..
عندما يرى طف�ل�اً يلعب �أمامه ،جتدينه
وك�أنه يذوب قلبه ويبد�أ باالبت�سام دون
�أن ي�ش���عر ..ال يهم �أن يكون زوجك لديه
خربة يف التعامل مع الأطفال ليكون �أب ًا
جيداً ،لكن يكفي �أن ي�ش���عر بداخله �أنه
يريد �أن يكون �أب ًا جيداً ،وبالتايل �ستكون
�إرداته �أكرب من �أي خربات �أو ممار�س���ات
من قبل مع الأطفال.

القراءة :م�ش���اركتك طفلك القراءة من �أهم ال�سُ ���بل
التي ت�ساعده للإقبال عليها مُ �ستقبالً ،و�إحدى العوامل
امل�ؤثرة يف درا�سته وحت�صيله العلمي ،فرواية الق�ص�ص
له وتقليدك لأ�صوات ال�شخ�صيات �أمر ممتع لكِ وله.
قي���ادة الدراج���ات الهوائية :الدراج���ات الهوائية
من �أكرث الأمور ت�س���لية ،والكثري من الكبار وال�ص���غار
يحبونها وميار�س���ونها ،اعرتافك لطفلك ب�أنكِ ما زلتِ
تهوي���ن ركوب الدراجة وم�ش���اركته ذل���ك يُعترب قمة
املتعة.
لعبة «الغمّي�ضة» :هذه اللعبة متعارف عليها منذ
الق���دم ،وتتوارثها الأجي���ال وك�أنها عادة ،من اجلميل
�أن تلعبيها مع طفلك �ست�شعرين بالن�شاط وال�سعادة،
و�سينتقل هذا ال�شعور �إىل طفلكِ �أي�ضاً.
دعي طفلكِ يقرتح ن�شاط ًا ممّا يحب ويريد م�شاركتك
به ،قد يكون نوع ًا من �أنواع اللعب� ،أو لغزاً� ،أو حركات
ريا�ضية معينة� ،شاركيه �إياها من باب املرح.

 عند وقوع الأدوات على الأر�ض :من ال�شائع جداً ،وب�سبب انهماكناوحترّكن���ا ال�رسيع عل���ى املائدة �أن نوق���ع بع�ض الأغرا����ض والأدوات
كال�ش���وكة �أو ال�سكني مث ًال على الأر�ض ..يتمنّى عليك االتيكيت �أال تهمّي
يف االنحناء �أر�ض��� ًا النت�ش���ال الأداة و�إعادته���ا �إىل املائدة ،بل انتظري
النادل و�أعلميه بالأمر ،كونه يعرف �أين ي�ضعها بعد رفعها عن الأر�ض.
 اتّ�س���اخ الأدوات �أو الك���وب :ال ترفع���ي القطعة املتّ�س���خة عالي ًاوتلتقط���ي انتباه املطعم ب�أكمله ،أل ّن خط�أً من هذه الدرجة قد يح�ص���ل
معك يف املن���زل ،بل انتظري مرور النادل �أم���ام طاولتك واطلبي بدي ًال
عنها ،ال ت�ستخدمي حمرمتك لتنظيفها وتلميعها ،كما ال ت�شاركي ق�صّ تك
مع كل اجلال�سني حول املائدة.
 اكت�ش���اف بعو�ضة �أو �ش���عرية يف الطبق :ت�رصّفك املثايل يف هذهاحلال���ة يكون بالتقاط اهتمام النادل و�إعالمه ب���ك ّل هدوء بالأمر ،وهو
�سيتكفّل با�ستبدال الطبق ،و�سي�أتيك بالطبق اجلديد ب�رسعة قيا�سية.
 اتّ�س���اخ وجه �أحد اجلال�س�ي�ن بالطعام :خالف ًا مل���ا يفعل البع�ضبرفع ال�صوت و�إعالم ال�شخ�ص با�سمه عن وجود بع�ض من بقايا الطعام
على فمه �أو جوانب خدّيه ،الت�رصّف الأف�ضل يكون با�سرتعاء انتباه هذا
ال�شخ�ص بالذات ،رفع حمرمتك ومتريرها على وجهك �أنت ،فينتبه للأمر
ومي�سح وجهه.
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نصائح تجنب ارتعاش اليدين
ارتعا�ش اليدين الذي ال ميكن ال�سيطرة
عليه ميك���ن �أن يكون نتاج �أ�س���باب عدة،
ت�ت�رواح بني احل���االت املر�ض���ية ،ورمبا
التقدم يف العمر� ،أو التوتر.
�أي�ض���اً ،تت�س���بب بع����ض العقاقري يف
ارتعا����ش اليدين ،ورغم ذلك ،ففي كثري من
الأحيان ي�س���هل عالج ارتعا�ش اليدين� ،أو
التقليل منها ،ورمبا توقفها.
احلد من الكافي�ي�ن :ال بد من احلد من
م�س���توى الكافيني الذي تتناوله �إىل احلد
املعقول� ،أو االمتناع عنه متاماً ،فهو يعمل
على تهيي���ج اجلهاز الع�ص���بي ،والإفراط
يف تناوله من �أكرث الأ�س���باب امل�ؤدية �إىل
ارتعا�ش اليدين.
ويف احل���االت الأك�ث�ر ح���دة ،ميكن �أن
يت�س���بب الكافي�ي�ن يف حدوث ال�ص���داع
والدوخ���ة� ،أو التوت���ر� ،أو م�ش���اكل القلب
املختلفة.
الإق�ل�اع ع���ن التدخ�ي�ن :الكث�ي�ر من
النيكوتني يت�س���بب يف ارتعا�ش اليدين� ،أو
يزيد من حدة الرع�ش���ة املوجودة بالفعل،
ف�إذا �أردت توقف يديك عن االرتعا�ش ،عليك
بالإقالع عن التدخني على الفور.
التحقق من العقاقري املتناولة :تت�سبب
بع�ض العقاقري مبجموعة كبرية من الآثار
اجلانبي���ة غري املرغوب به���ا ،مبا يف ذلك
رع�ش���ة اليد ،ثم حتدّث �إىل طبيبك وا�س�أله
ما �إذا كانت تت�س���بب بع����ض الأدوية التي
تناولها يف حدوث ذل���ك من عدمه ،فرمبا
ين�صحك بتقليل اجلرعة� ،أو ي�صف لك دواء
�آخر.
التحقق من م�س���تويات ال�سكر يف الدم:
عندما تكون لديك م�س���تويات منخف�ض���ة

لل�سكر يف الدم ،تنق�ص الطاقة من ج�سدك،
م�سببة ارتعا�ش اليدين.
تن���اوُل الكث�ي�ر من الأطعم���ة املحالة
يت�سبب يف ارتفاع مفاجئ مل�ستوى ال�سكر
يف الدم ،لكنه ينخف�ض مرة �أخرى ،م�سبب ًا
ارتعا�ش اليد و�أعرا�ض ًا �أخرى.
لتوقف يديك ع���ن االرتعا�ش ،ال بد من
تن���اول الكاربوهي���درات بطيئة اله�ض���م،
كالفواكه واحلبوب املحالة.
تقلي���ل التوت���ر ،وممار�س���ة متاري���ن

طــريـقـة اللعـب

تو�ض���ع الأرقام م���ن � 1إىل  9عامودي ًا و�أفقي ًا
على �أن ال يتكرر الرقم يف �أي اجتاه عامودي
كان �أو �أفقي

اال�سرتخاء ،واحل�صول على ق�سط كاف من
النوم :فالتوتر والإجهاد والع�صبية هم من
�أكرث الأ�سباب �شيوع ًا حلدوث ارتعا�ش اليد،
ثم عليك باال�سرتخاء وتقليل التوتر والقلق
يف حياتك قدر الإمكان.
هناك ع���دة متاري���ن م�س���اعدة على
اال�سرتخاء ،كالت�أمل و«اليوغا» والتنف�س،
والتي بدورها تقلل من التوتر ،وت�ش���عرك
بالهدوء واال�سرتخاء.
ا�ست�ش���ارة الطبيب :حت���دّث �إىل طبيبك

ب�ش����أن بع�ض العالجات التي تعمل على
توقف يدي���ك عن االرتعا����ش ،فهناك عدة
عقاق�ي�ر تفيد كثرياً يف هذا ال�ش����أن ،وعند
تناولهم بانتظام �سيعملون على تقليل �أو
منع اليد متام ًا عن االرتعا�ش.
منع ارتعا�ش اليد من خالل فيتامينات
املع���ادن :هن���اك بع����ض الفيتامين���ات
واملع���ادن الهامة التي يت�س���بب نق�ص���ها
بالكثري من امل�ش���اكل ال�صحية احلادة ،مبا
يف ذلك ارتعا�ش الي���د ..ت�أكد من وجودها

 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1حيوان بحري ي�صنف من �أذكى املخلوقات
 /وحدة العملة اللبنانية
1
 5مت�شابهان  /حب
 6ما يئ�س وما ا�ست�سلم  /اجلن  /طرف
2
� 7سهل يف لبنان  /ي�سحب
3
 8خميم فل�سطيني �شهري يف لبنان
 9ا�سم م�ؤنث مبعنى اخلفيفة اللينة الهادئة
4
 /مدينة �أثرية يف البقاع اللبناين مهمة
5
 10دولة عربية ا�ص���ل ا�س���مها مبعنى لون
الل�ب�ن لكرثة الثلوج يف جبالها  /قرية يف
6
ق�ضاء املنت بجبل لبنان

7
8
9
10

عــمـــودي

�أفــقــي
 1ان�صت � /صوتها مالئكي وحلنها رحباين
� 2شاعر لبناين مهجري  /فوق العني (معكو�سة)
 3كلمة ت�ستخدم لال�س���هاب يف املعنى  /لقب اجتماعي
اجنليزي  /زهر يذكر يف حتية ال�صباح

يف نظام���ك الغذائي ،وتن���اول الأطعمة �أو
املكمالت الغذائية التي ت�شتمل عليها ،لكن
قبل كل �شيء يُن�ص���ح با�ست�شارة الطبيب
�أوالً ،ومنها :فيتامني « ،»B12وهو �رضوري
ل�ص���حة الأع�ص���اب ،ونق�ص���ه ي����ؤدي �إىل
ارتعا�ش اليدين والقدمني ،بالإ�ض���افة �إىل
�ضعف الع�ض�ل�ات ،وفقدان التوازن و�ضعف
الذاك���رة ،كذل���ك فيتام�ي�ن « »B1يغذي
الأع�صاب ويحميها من التلف ،وامل�ستويات
املنخف�ض���ة منه ت�س���بب االرتعا�ش وتلف
الأع�ص���اب ،واالرتباك و�ض���عف الع�ضالت
واخل���رف ،بينم���ا يدع���م فيتامني «»B6
الكثري من �أن�شطة الأع�صاب ،ونق�صه ي�ؤدي
�إىل ارتعا����ش اليدين ،نق�ص فيتامني «»E
ميكن �أن يكون �سبب ًا �آخر الرتعا�ش اليدين،
لأنه هام ل�ص���حة اجلهاز الع�صبي العامة،
ونق�ص���ه ي�ؤدي �إىل عدم الت���وازن ،وتنميل
الأطراف ،و�ضعف الليونة والع�ضالت.
املع���ادن :نق����ص املغني�س���يوم ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل ت�ش���نجات الع�ض�ل�ات ،والذي
بدوره يت�س���بب يف ارتعا����ش اليدين ،من
جهة �أخرى ،يتحكّم البوتا�سيوم يف ن�شاط
الع�ض�ل�ات واخلاليا الع�صبية ،ومع الوقت
يت�س���بب نق�ص���ه يف ارتعا����ش الي���د� ،أما
الكال�س���يوم فيوج���د  ٪99منه يف العظام
والأ�سنان ،يف حني يتبقى الـ ٪1الآخر يف
الدم ،ليجعل ع�ضالتنا تنقب�ض ب�شكل جيد،
ما مينع التجلط ،وي�س���اعد الأع�ص���اب يف
العمل ب�ش���كل فعال يف اجل�سم ،وبالطبع
ف�إن انخفا�ض م�س���تويات الكال�س���يوم يف
اجل�س���م ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ارتعا�ش اليدين
و�ضعف الع�ض�ل�ات ،وعدة م�شاكل �صحية
�أخرى.

 1و�ص���ل درجة عالية من ح�س���ن الأداء �أو
ال�صناعة  /ن�صف �صابر  /ثلثا جبل
 2مبعنى طريق �أو و�س���يلة �أو لأجل �ش���يء
ما  /حالة الإ�ص���ابة مبكروب �أو عفونة يف
اجل�سم
 3عك�س حلو  /مطرب راحل �صاحب اغنية
بنات املكال
 4عرو�س امل�ص���ايف اللبناني���ة  – /قرية
لبنانية وقعت �ضحية غدر املحتل

الحل السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 5ا�س���م حرف من حروف اللغ���ة  – /طاف يف
املكان وبحث بنظره
 6غري متزوج
 7ي�ضعون �شيئا مكان �شيء �آخر  /مت�شابهات
 8ه���ز وخ����ض  /ثلثا �س���يد  /يقر�أ لنف�س���ه �أو
للآخرين
 9كثري وفائ�ض  /ي�شبك الأ�شياء ببع�ضها
 10قرية وق�ض���اء يف البقاع اللبناين عند جبل
�صنني  /مت�شابهان  /هجم
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كاريكاتير

جمعية تساعد الراغبين بالموت على االنتحار
ذك���رت املنظمة النا�ش���طة يف املناطق
الفرنكوفونية يف �س���وي�رسا �أنها ا�ستطاعت
�أن تو�سّ ���ع ن�شاطها يف م�ساعدة الأ�شخا�ص
الذي���ن اليريدون احلي���اة ،يف الإقدام على
االنتحار و�إنهاء حياتهم ب�أيديهم ،خ�صو�ص ًا
امل�سنّني املر�ضى ،والذين لي�سوا يف مراحل
مر�ض���هم النهائي لك���ن يف نف�س الوقت ال
يريدون اال�ستمرار يف احلياة مدة �أطول من
ذلك.
وك�ش���ف رئي����س اجلمعية؛ غ�ي�روم� ،أن
جمعيته اتخذت هذا القرار خالل جمعيتها
العامة يف ني�سان املا�ضي ،و�أن اجلمعيات
الرديفة جلمعيته يف املناطق ال�سوي�رسية

الأخرى ،والناطق���ة بالإيطالية والأملانية،
�س���تقوم باخلطوة نف�سها اعتباراً من الأيام
املقبلة.
وقال غريوم« :ن�س���اعد املر�ضى الذين
يقررون �أن ال تك���ون لديهم مدة بقاء على
قيد احلياة بنوعية �س���يئة» ،وتابع�« :إنهم
م�سنّون مر�ض���ى ،ال يعانون مر�ض ًا ي�سبب
الوف���اة على املدى الق�ص�ي�ر ،لكنهم �أنا�س
يعانون».
يُذكر �أن هذه اجلمعية العاملة فقط مع
الأ�ش���خا�ص املقيمني يف �سوي�رسا �ساعدت
� 155شخ�ص��� ًا يف  ،2013غالبيته���م م���ن
امل�صابني بال�رسطان ،على �إنهاء حياتهم.

القبض على تاجر يبيع بوله!
غ�شٌّ غريب ومقزز ميار�س���ه �أحد مقيمي
اململكة العربية ال�س���عودية ،حيث يخلط
تاجر عطور يف مدينة الباحة ،العطور التي
يبيعها ببوله.
وح�سب ما �أوردت بع�ض وكاالت الأنباء
فقد �أوقفت فرق وزارة التجارة وال�صناعة
يف مدينة الباحة هذا التاجر ،وقال مدير
�ص���حة البيئة يف املدين���ة�« :إن املقيم
تـــ�صـــــدر عـــــــن
�شــركــة الـقـــلــم
للإعالم �ش.م.م.

م�ش���تبَه به يف ا�س���تعمال هذا الت�رصف
يف �أعمال ال�س���حر وال�ش���عوذة» ،م�شرياً
�إىل �إحال���ة املقبو�ض علي���ه �إىل اجلهات
املخت�صة ،التخاذ الالزم حيال ذلك.
ومت �إت��ل�اف ما �ض����بط م����ن عطورات
و�أقني����ة مُ ع����دّة للغر�ض ذاته ،و�س����تتم
معرف����ة دوافع و�أه����داف الت�رصف خالل
التحقيقات.

َ
خل َع لها  20ضرسًا
وسنًا بجلسة ّ
واحدة ..فتوفيت

فقدت جودي جان ( 64عاماً)
وعيَه���ا عل���ى كر�س���ي طبيب
الأ�س���نان حني بد�أ يف �إجراءات
معقّدة خللع � 20رض�س��� ًا و�سن ًا
من �أ�سنانها يف جل�سة واحدة.
وكانت «ج���ان» قد عادت من
جل�س���تها مع طبيب الأ�س���نان
يف منطقة �إلينجتون يف والية
كونيتيكت ،وهي تعاين �إنهاك ًا
�ش���ديداً ،وتوفيت يف غ�ض���ون
�ساعة واحدة.
وعلى �أث���ر ما ارتكبه طبيب
الأ�سنان را�ش���مي باتل ،علّقت
جلن���ة الأ�س���نان الدولي���ة يف
كونيتيك���ت رخ�ص���ته املهنية،
لف�ش���له يف الت�رصف ب�ش���كل
منا�سب عند انخفا�ض م�ستوى
�أك�س���جني املري�ض���ة ،وخلعه
الأ�سنان ب�شكل غري �صحيح يف
زيارة واح���دة ،وهي الإجراءات
الت���ي �أدت �إىل وف���اة «جان»،
كما �أنه مهدد بفقدان رخ�ص���ته
نهائي ًا يف جل�س���ة  18حزيران
�أمام املحكمة.
هاتف01/666314 :
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